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1. ВОВЕД 

 

Предмет на оваа документација е изработка на детален урбанистички  план 
за дел од урбана единица (УЕ) „В“, блок 28, на град Гостивар, Општина 
Гостивар. Планот е изработен во согласност со Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, (Сл. Весник на РМ  бр. 51/05, 137/ 07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144,12, 55/13 и 163/13), Правилникот за поблиската 
содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките 
планови, (сл.в. на РМ бр.78 од 2006год). Правилник за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (сл.в.бр 63/12, 126/12 и 19/13), други 
закони и подзаконски акти кои обработуваат некои сегменти од областа на 
урбанистичкото планирање. Со планскиот опфат се третираат 17.677Ха 
градежно земјиште опфатено во ГУП на град Гостивар. Планскиот период 
за кој се донесува планот е пет години, во период од 2014 до 2019. 
  Планот се изработува со цел да се направи уредување на просторот, при 

што ќе се усогласи со планот од повисок ранг, а тоа е ГУП на Гостивар. 

Урбанистичкото планирање обезбедува зголемување на степенот на хуманост на 

живеење и   подобрување на условите за работа, хармонизација и хуманизација на 

просторот, со плански одредби кои воведуваат повисоки стандарди во однос на 

предходниот урбанистички план.  Деталниот урбанистички план (ДУП) е за плански 

период од 5 (пет) години, односно за период 2014-2019година. 

Со тоа треба да се овозможат услови, за стимулација на вкупниот развиток 

и привлекување на можни инвеститори на различни објекти, усогласена со 

програмата на потенцијалниот инвеститор на градбите, кој има јасна визија на 

идната концепција на планското решение за планскиот опфат, неговата 

функционалност, диспозиција и капацитетот на планираните објекти на 

предметната локација, нивната економска оправданост, покриеност со соодветна 

техничка документација и отпочнување на реализација на планот.  Планот се 

изработува со цел да се направи уредување на просторот, при што ќе се усогласи 

со планот од повисок ранг, а тоа е ГУП на Гостивар. Урбанистичкото планирање 

обезбедува зголемување на степенот на хуманост на живеење и подобрување на 

условите за работа, хармонизација и хуманизација на просторот, со плански 

одредби кои воведуваат повисоки стандарди во однос на предходниот 

урбанистички план.  

Сето ова усогласено со анализата која произлегува од согледувањето на 

сите аспекти од постојната состојба во важечките плански документи кои го 

третираат конкретниот плански опфат и овозможува дефинирање на  основните 

поставки и цели на планската програма. 

 Планската програма како основна цел ги има зацртано насоките на идниот 

просторен развој со создавање услови за планирање на организирани простори со 

различни намени, одредување намена за поедини градежни парцели со 
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алтернативни намени како компатибилни на основната намена која е дефинирана 

со плански документи, планирање на површини за градба на објекти со придружни 

и пратечки содржини, дефинирање на оптимални решенија и водови на системот 

за организирање на основните функции, и тоа имајќи ги во предвид природните 

погодности и ограничување и создадениот материјал фонд преку анализа на 

постојната состојба и создавање на основна концепција за планираните површини 

со конкретни идејни просторни, сообраќајни и инфраструктурни решенија 

Изработката на Деталниот урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО 
Гостивар  и КО Дебреше - Општина Гостивар се донесува за подрачје на 
градот Гостивар и согласно членот 7 и член 10 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање-пречистен текст (Сл.весник на РМ бр.24/08) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.91/09, 124/10, 18/2011), со 
кое во крајна цел  преку: 

 рационално користење на просторот; 

 максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со 

теренот; 

 оформување на препознатлива амбиентална целина; 

 почитување и заштита на правото на човекот на приватност; 

 почитување и надградување на пејсажните вредности; 

 оформување на културен пејсаж; 

 вградување на пропратни содржини на основната наменска употреба 

на земјиштето; 

 почитување и подигнување на хуманоста во просторот и непречено 

движење на хендикепирани лица; 

 вградување на заштитни мерки; 

 почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во 

планирањето; 

 предвидување мерки за заштита и спасување. 

Ќе ги утврди планско-проектните општи и посебни услови, преку параметри, кои се 

потребни за:  

 изработка на архитектонско-урбанистички проект со предвидената 

наменска употреба на земјиштето за конкретна градежна парцела 

доколку е утврден простор ограничен со градежни линии во кои е 

дозволено поставување на површини за градење на повеќе градби, или 

 изработување на основен проект на градба (ситуација, основи, пресек и 

изгледи на градбата), ако на конкретната градежна парцела е утврдена 

површина за градба на еден објект. 

Генералниот урбанистички план на градот Гостивар е документ кој ги зацртува 

основните правци на просторниот  развиток на градот, а врз база на 

согледувањата за оптимална организација на просторот кој денес и во иднина ќе 
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го зафаќа градот, и на погодностите кои ги нуди природата и создадените 

вредности од човекот. 

Како плански документ урбанистички план треба да биде извор на 

информации за сите сфери на развиток на градот, да биде основа за создавање 

развојни програми и иницијативи, индикатор за формулирање на развојни цели, 

инструмент за координација, за стимулирање  на јавниот  интерес и одговорност за 

уредување и развиток на градот, за заштита и унапредување на квалитетот на 

живеењето и конечно да биде основен регулативен документ за сите области на 

просторниот  развиток на градот во рамките на опфатот на Планот. 

 Поради тоа флексибилноста мора да биде карактеристика на овој документ  

при едновремена присутност на јасни дефиниции за тоа што во него мора да биде 

трајно и непроменливо кога се работи  за детерминирање на јавниот интерес на 

развојот во просторот опфатен со планот  а што може да биде подложно на 

промени. 

 Со оглед да сме како општество во транзиција, во време на постојани  

промени, технички и технолошки иновации, кои влијаат на менување на начинот на 

живеење, работа и рекреација на населението, планот се концепира и дефинира 

на начин кој ќе овозможи рефлектирање на овие промени на просторниот развиток 

на градот со континуирано актуелизирање на планската документација и 

континуирана планска работа, врз развојната проблематика на градот и неговата 

околина.  

 Планската документација е изработена согласно Законот за просторно и 

урбанистичко планирање, (Службен весник на Република Македонија, бр.  51/05), 

Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко 

планирање (Службен весник на РМ број 137/07),  прочистен текст на законот, 

(Службен весник на Република Македонија, бр.  24/08) и Закон за изменување и 

дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник 

на РМ број 91/09) и Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Службен весник на РМ број 91/09) како и Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на 

Република Македонија, бр.142/10 и Правилникот за поблиска содржина, размер и 

начин на графичка обработка на урбанистичките планови (Службен весник на 

Република Македонија, бр.78/06), како и другите важечки прописи и нормативи од 

областа на урбанизмот. Насоките на Просторниот план на Републиката во однос 

на намената и користењето на земјиштето се следните: 

 при изработката на урбанистичките планови, површините за сите 

урбани содржини треба да се бараат исклучиво во рамките на 

постојните градежни региони, а надвор од овие рамки, на 

површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија); 

приоритет е заштитата на земјоделското земјиште и 
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ограничување на трансформација на земјиштето од I- IV класа во 

неземјоделско земјиште; 

 да се почитува определбата од Просторниот план на Р. 

Македонија за порационална просторна организација на 

стопанството, што подразира и поголема рационалност како во 

користењето на постојниот простор за стопанска намена, така и 

на просторот кој се предлага за проширување со зафаќање на 

нови површини за стопанска намена; 

 остварување на определбите предвидени со Просторниот план на 

Р. Македонија за концентрирана дисперзија на индустријата во 

периодот до 2020 год., поставени врз принципот на максимално 

почитување и примена на стандардите за заштита на животната 

средина; 

 насочување на изградбата на викенд зони, земјоделски и други 

објекти само во оние подрачја кои со просторните планови од 

пониско ниво Ќе бидат определени за тие цели. 

Урбанистичкото планирање се работи согласно Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 

18/11, 53/11), Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистичките планови (Службен весник на РМ бр.78/06) и 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен 

весник на РМ бр.63/12). Во однос на долгорочната политика на урбанизација, 

основните насоки на Просторниот план се однесуваат особено на: 

 заедничко користење на просторот и синхронизирана изградба на 

инфраструктурните системи во единствени коридори;  

 примена на принципи на насочената урбанизација за 

достигнување на приближно еднакви услови за живеење и работа 

на целата територија; 

 избор и распоред на стопанските активности согласно со 

природните услови, расположивата работна сила и постојните 

стопански капацитети; 

 создавање можности за отворање нови работни места во населби 

и подрачја каде треба да се задржи постојното население и да се 

насочат миграциите; 

 дистрибуција на капацитетите на јавните функции согласно со 

потребите на населението заради намалување на разликите во 

опременоста со истите; 

 организација на териториите на населбите исклучиво на простори 

кои досега не се искористени за урбани цели и на простори кои со 

урбанистичките планови се резервирани за нови, главно, 
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стопански активности, а се уште не се преведени кон новата 

намена; 

 усогласување на густините на населеност, изграденост и 

спратност, заради почитување на принципите на хумано живеење 

и рационална експлатација на просторот и урбаните содржини и 

согласно со сите видови на заштита. 

Во доменот на големите инфраструктурни системи, насоките кои ги дава 

Просторниот план на Републиката се однесуваат на основната мрежа од значење 

на Републиката. Со просторните планови на регионите инфраструктурната мрежа 

да се конципира согласно со постојната мрежа, со која ќе формира единствен 

систем. Ова се однесува на мрежата на регионални и локални патни правци, 

мрежата на локални гасоводи и далноводи од 110 КВ и помали. Сите овие мрежи 

ќе се изградуваат согласно со потребите на даденото подрачје и можностите на 

основната мрежа. 

Врз основа на член 65, став (4) од Законот за животна средина (Сл. Весник 

на Република Македонија бр. 53/2005, 81/2005 и 24/2007), Владата на Република 

Македонија, на 20.11.2007 донесе „Уредба за критериумите врз основа на кои се 

донесувааат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат 

значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето“. Според оваа 

Уредба, стратегиска оцена се спроведува за планските документи кои се 

подготвуваат во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, 

енергетиката, индустријата, рударството, транспортот, регионалниот развој, 

телекомуникациите, управувањето со отпадот, управувањето со водите, туризмот, 

просторното и урбанистичкото планирање и користење на земјиштето. Стратегиска 

оцена треба да се направи и на Националниот акционен план за животна средина 

и на локалните акциони планови за животна средина, како и врз сите стратегиски, 

плански и програмски документи, со кои се планира изведување на проекти за кои 

се врши оценка на влијанието на проектот врз животната средина, како на 

национално така и на локално ниво. 

Стратегиска оцена претставува процедура за проценка на влијанието на 

плановите, стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на 

луѓето. Стратегиската оцена на животната средина е процес во кој се 

предвидуваат одредени мерки, кои имаат за цел заштита на животната средина од 

сите можни влијанија и тоа уште во процесот на планирање и донесување одлуки 

за одредени стратегии, планови и програми, т.е. плански документи.  

Преку навремено спроведување на постапката за стратегиска оцена на животната 

средина се обезбедува иденитификување на сите можни негативни и позитивни 

влијанија на целите на планот, програмата или стратегијата врз животната 

средина, а исто таке се дефинираат и алтернативи и можни мерки за спречување, 

намалување и ублажување на негативните влијанија врз сите елементи на 

животната средина. 
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ЕУ Директивите и националното законодавство апелираат да стратегиска 

оцена на влијанието на планскиот документ како процес се одвива паралелно со 

развојот на планскиот документ, со цел целите на животната средина навреме да 

се земат во предвид при дефинирање на целите на самиот плански документ. 

Постапката за стратегиска оцена на животната средина треба да обезбеди високо 

ниво на заштита на животната средина, спроведување на насоките од релевантни 

стратешки и плански документи и интегрирање на целите на животната средина во 

подготовката и усвојувањето на стратегии, планови и програми (плански 

документи), а во насока на промовирање на одржливиот развој. 

Стратегиската оцена треба да ги земе во предвид сите влијанија врз 

животната средина и притоа се стреми: 

- Да овозможи вградување на аспектите на животната средина во процесот 

на урбанистичкото планирање  

- Да ја зголеми ефикасноста при донесување на одлуки во однос на заштита 

на животната средина; 

- Да обезбеди интегриран приод кон животната средина; 

- Да го овозможи учеството на јавноста и консултирање со јавноста во 

процесот на донесување на одлуки;  

- Да ја поттикне меѓусекторската соработка; 

- Да се вградат одредбите на одржливиот развој (економски, социјални и 

еколошки аспекти). 

 

2. ЦЕЛ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА 

 

Целта на постапката за стратегиска оцена на животната средина е 

идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина, животот и 

здравјето на луѓето кои би произлегле со имплементација на планскиот документ. 

Постапката за стратегиска оцена на животната средина треба да обезбеди високо 

ниво на заштита на животната средина, спроведување на насоките од релевантни 

стратешки и плански документи и интегрирање на целите на животната средина во 

подготовката и усвојувањето на стратегии, планови и програми (плански 

документи), а во насока на промовирање на одржливиот развој. Стратегиската 

оцена треба да ги земе во предвид сите влијанија врз животната средина и притоа 

се стреми: 

- Да овозможи вградување на аспектите на животната средина во процесот 

на урбанистичкото планирање  

- Да ја зголеми ефикасноста при донесување на одлуки во однос на заштита 

на животната средина; 

- Да обезбеди интегриран приод кон животната средина; 

- Да го овозможи учеството на јавноста и консултирање со јавноста во 

процесот на донесување на одлуки;  
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- Да ја поттикне меѓусекторската соработка; 

- Да се вградат одредбите на одржливиот развој (економски, социјални и 

еколошки аспекти). 

 

Извештајот за стратегиска оцена на животната средина се однесува на 

детален урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО 

Дебреше - Општина Гостивар. Стратегиската оцена претставува формална и 

систематска оцена на значајните влијанија врз животната средина кои би 

произлегле со имплементацијата на предвидениот планскиот документ врз 

животната средина, но пред носење на одлуката за негово усвојување. Процесот 

на стратегиска оцена опфаќа: 

 Подготовка на Извештај за стратегиска оцена каде што значајните влијанија 

од планскиот документ се идентификувани и оценети; 

 Консултации со засегната јавност, органот надлежен за работи од областа 

на животната средина и останатите органи засегнати со имплементацијата 

на планскиот документ; 

 Интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната 

средина; 

 Земање предвид на заклучоците од Извештајот и консултациите при 

финализирање на нацрт планскиот документ; 

 Објавување на одлуката за усвојување на планскиот документ и како 

стратегиската оцена влијаела врз усвојувањето на документот. 

Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на Деталниот урбанистички 

план на општина Гостивар за која се однесува Извештајот за стратегиска оцена на 

животната средина има за цел да ги вметне целите на животната средина на 

подрачјето опфатено со планот во целите дефинирани при изработката на 

планската документација со што ќе се обезбедат основните начела и воопшто 

одржливиот развој на општината. 

 

2.1. ПРИМЕНЕТА МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Деталниот урбанистички план се изработува во две фази: 

- Фаза Нацрт план 

- фаза Предлог план 

Постапката на донесување на детален урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 

28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - Општина Гостивар се спроведува согласно 

Законот за просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти. При 

изработка на детален урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  

и КО Дебреше - Општина Гостивар (2014-2019), Општина Гостивар, е применет 

методолошки пристап и постапка согласно Одредбите од Законот за просторно и 
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урбанистичко планирање (Сл.Весник бр. 24/08), и Законот за изменување и 

дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање, (Сл.весник на 

РМ бр.91/09, 124/10, 18/11), Правилникот за поблиска содржина, размер и начинот 

на графичка обработка на урбанистичките планови (Сл. Весник на РМ бр. 78/06); 

како и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на РМ бр. 142/10). 

Методолошкиот пристап има суштинско значење на целокупниот процес при 

изработка на детален урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  

и КО Дебреше - Општина Гостивар во суштина претставува изработка по фази, 

почнувајки од анализа на постојната состојба, усвоените принципи за поедини 

проблеми до создавање на основната концепција за планирање на површините и 

изработка на конкретни просторни, сообраќајни и инфраструктурни решенија. 

Изработката на извештајот за стратегиска оцена на детален урбанистички план 

за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - Општина Гостивар врз 

животната средина, беше изработен од овластен експерт за стратегиска оцена на 

животната средина м-р Наталија Ацеска во соработка со работниот тим од ДП 

Визура ДООЕЛ Струмица во периодот од мај-јули 2014 година. При подготовка на 

извештајот за Стратегиска оцена на влијанието, експертскиот тим ја примени 

стандардната методологија, која се состоеше од следните чекори: 

- Состанок со одговорните лица на инвеститорот; 

- Посета на локациите и проучување на теренот; 

- Анализа на сегашната состојба со животната средина на предметниот 

опфат и неговата непосредна близина; 

- Идентификување на медиумите и областите на животната средина кои би 

биле најосетливи при реализацијата на планот; 

- Анализа на урбанистичката планска документација, намената на 

земјиштето и планираните функции на планскиот опфат; 

- Идентификување на веќе постоечките дефинирани цели за заштита и 

унапредување на животната средина во стратешки документи, како на 

локално така и на национално ниво; 

- Идентификување на потенцијалните негативни влијанија врз здравјето на 

човекот и животната средина од реализација на деталната урбанистичка 

планска документација; 

- Оценка на позитивните и негативните влијанија и анализа на значењето, 

времетраењето и штетноста на истите; 

- Предлог мерки за спречување, намалување и ублажување на влијанијата на 

урбанистичката планска документација врз животната средина; 

- Креирање на План за мониторинг на реализација на предложените мерки 

Во подготовката на извештајот за стратегиска оцена на детален урбанистички 

план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - Општина 

Гостивар врз животната средина, беше користена многубројна литература од 
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оваа област, и тоа: националната легислатива, стратешки локални и национални 

документи, урбанистичка планска документација, извештаи од меѓународни 

институции од оваа област и др. 

 

 

3.  ОПИС НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

3.1.  СОДРЖИНА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Изработката на детален урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО 

Гостивар  и КО Дебреше - Општина Гостивар се изработи  во согласност со 

членот 10 на Законот за Просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст 

(Сл.весник на РМ.бр. 24/08), како и Законот за изменување и дополнување на 

Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ.бр 91/09, 

124/10, 18/11). 

Гостивар претставува просперитетен град со силно изразена миграција на 

населението, интензивна изградба и просторна експанзија која покажува знаци на 

неконтролиран развиток  кој во колку навреме не се усмери може да води кон 

конфликтни ситуации во областа на намената и користењето на земјиштето што 

претставува поширок општествен интерес. 

Во планирањето по поставените цели применети се компаративни методи кон 

тенденција за избор на најоптимални решенија што би одговарале на 

критериумите за потребата на градот како од аспект на квантитет, така и на 

квалитет, естетика. Како инструменти на анализа поставувани се сите условни 

фактори, а пред се: човекот, просторот, ресурсите, стопанските и нестопанските 

дејности, времето и сл.  

Методолошкиот  пристап кон изработката на детален урбанистички план за дел 

УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - Општина Гостивар треба да 

обезбеди логична и рационална долгорочна развојна проекција за просторот за кој 

се работат предметните измени. Во овој пристап потребна е примена на 

современи концепти на методи и компаративна проекција, а процесот  на 

планирањето од припремните работи до дефинирање на планот се води во 

следните етапи : 

 Дефинирање на целите на идниот развој на одредени простори. 

 Утврдување на основните проблеми во досегашниот развој. 

 Валоризација на погодностите, можностите и ограничувањата на идниот 

просторен развој на предметните локалитети. 

 Изготвување на концепција на идниот развој која претставува синтеза на 

претходните анализи 

Со Просторниот план на Р.Македонија се утврдуваат условите за хумано живеење 

и работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат 
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условите за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на 

животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и 

технолошки катастрофи. 

Со донесување на Просторниот план на Р.Македонија (на седницата на 

Собранието на РМ одржана на 11. 06. 2004 година) донесен е и Закон за 

спроведување на Просторниот план на РМ (Сл. весник на РМ, бр. 39/04), со кој се 

уредуваат условите, начините и динамиката на спроведувањето на Просторниот 

план, како и правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на истиот. 

Просторниот план се спроведува со изготвување и донесување на просторни 

планови за региони, за подрачја од посебен интерес, како и со урбанистички 

планови за населени места и друга локална урбанистичка планска документација 

за планирање и уредување на просторот, предвидена со законот.  

Потребните параметри на изработка на ДУП, што се однесуваат за овај плански 

опфат и кои се применети при изработка на планот. Согласно Законот за 

просторно и урбанистичко планирање, се состои од: 

 

1. Документациона основа која содржи: 

 

 Географски и геодетски карактеристики на подрачјето на планскиот опфат; 

 Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат и 

неговата околина; 

 Податоци за природни чинители и создадени вредности; 

 Инвентаризација на изграден градежен фонд и вкупна физичка 

супраструктура; 

 Графичка документација. 

 

2. Планска документација која содржи: 

 

 Вид на планот и опис на планскиот опфат; 

 Извод од услови за планирање на просторот; 

 Планска програма; 

 Опис и образложение на планско-проектниот концепт; 

 Ифраструктурни системи; 

 Мерки за заштита и спасување; 

 Технички услови и начин на градба; 

 Услови за изградба; 

 Графички прилози. 
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3.2. ПЛАНСКИ ОПФАТ 

 

Градот Гостивар лежи во Полошката Котлина, на нејзиниот краен јужен дел, во 

подножјето на планината Сува Гора на исток, Буковиќ на југ и Шара на западна 

страна.  Педолошкиот состав на оваа територија е варовник е мошне непогоден за 

вегетација бидејќи и тлото е варовно и водените талози се слеваат во теренот и се 

подложени на собирање и дренирање.  Територијата која се третира со овој 

план зафаќа дел од вонцентралното градско подрачје во индустриска зона 

на градот Гростивар на северната страна од населениот дел на градот и 

еден дел опфаќа од атарот на село Дебреше. Планскиот опфат е заокружен 

со осовини на изведени и планирани примарни улици во ГУП и тоа: 

 од север ганицата е граница помеѓу градежно и земјоделско 
земјиште,   северна граница на КП  бр. 600 и 605 КО Дебреше и 
претставува граница на  плански   опфат на Генерален 
урбанистички план на Гостивар. 

 од исток ја тангира железничката  пруга „Кичево – Скопје“. 

 од југ оди осовински по Н.П. ул. 15, планирана по ГУП. 

 од запад оди по осовината на  ул. „Борис Кидриќ“. 
Планскиот опфат претставува блок 28, со целата површина и форма која е 
одредена со ГУП.  

 

3.3. НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Предмет на изработка на планот е УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО Дебреше 

- Општина Гостивар. Планот треба да создаде покрај основната концепција на 

планираната површина и фундаментална основа за други видови планирања во 

блокот, односно урбаната единица, како што се развојот на сообраќајот и 

останатата инфраструктура, како и мерки за заштита и унапредување на 

квалитетот на животната средина. Претходни планови кои се основ за 

изработка на овој детален урбанистички план се: 

1. Генералниот план на градот Гостивар, (Одлука бр. 07-2625/1 од 
23.09.2005год) . 
- Со генералниот план на градот Гостивар, дадени се насоки за 

развој на градот во сите сегменти од живеењето. За полесна 
негова реализација и функционирање градот е поделен на пет 
урбани единици. Секоја урбана четврт е поделена на 42 
урбани блокови, за кои е потребно изработка на детални 
урбанистички планови. Урбаниот блок 28 припаѓа на урбана 
единица „В“. Со ГУП за  Блок 28 во рамките на планскиот 
опфат, потврдени се постојните намени на површините и тоа: 
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2. Со ознака „ПЗ-МС“ планирана е производна зона – мало 
стопанство  

3. Со ознака „И“  планирани се индистриски намени. 
          Со класификацијата на основни и компатибилни класи на намени 
согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (сл.в.бр 63/12, 126/12 и 19/13), овие дејности припаѓаат на класи 
на намени Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, Г3, сервиси,  Г4 
стоваришта, а на западната страна планирано е и замјиште со намена   Д2 – 
заштитно зеленило. 
         На јужната страна, блокот граничи со блок 27, на источната страна со 
блок 29. За овие два блока нема изработено детални урбанистички 
планови. На јужната страна, помеѓу блок 28 и блок 27,  е предвидена 
сообраќајница од примарен карактер, собирна улица Н.П. ул.15, која е со 
минимален  попречен профил од 12м, и тоа  коловоз со ширина од 8.0м, и 
два тротоари со ширина од по 2.0м. 
           На западната страна, помеѓу блок 28 и земјоделско земјиште, е 
предвидена сообраќајница од примарен карактер, магистрална улица 
„Борис Кидриќ“, со минимален  попречен профил од 20м, и тоа коловоз со 
ширина од  13.00м, два тротоара со ширина од по 2.0м. и две велосипедски 
патеки  од по 1.5м. 
           На источната страна од блокот се планира  сообраќаен коридор за 
железничка пруга Кичево – Скопје. 
         Со деталниот урбанистички план сите обиколни улици се превземени 
со попречни профили од ГУП-от, а се планирани и секундарни и со тоа е 
овозможен пристап до сите градежни парцели. Зоната на сообраќај кој е 
прикажана во легендата на графичкиот прилог е дадена со попречни 
профили како дефиниран простор за јавна употреба (регулациони линии, 
коловоз, тротори и др.).  
 Планскиот опфат опфаќа дел од градежно земјиште планирано со 
ГУП на градот Гостивар, блок 28, КО Гостивар и КО Дебреше, чии граници 
се формирани во се према чл. 7 од Правилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање ( сл.в. бр.63/12, 126/12 и 19/13) и претставува 
оски на улици и граница на површина со различна намена тоа: 

Од север граница помеѓу блок 28 и КП бр. 599 и 598, 
Од исток ја тангира железничката пруга Скопје-Кичево, 
Од југ осовина на собирна  улица НП ул. „15“. 
Од запад осовина на магистрална улица ул. „Борис Кидриќ“ 
Површината која е опфатено со оваа граница изнесува 17.677Ха. 
Постапката за донесување на ДУП ја води локалната самоуправа на 

Општина Гостивар. По усвојувањето на планот во фаза предлог план од 
страна на Советот на Гостивар, започнува неговата примена. 
Изработувачот на планот е ДП „ВИЗУРА“ ДООЕЛ Струмица, (лиценца бр. 
0.0031). Изработката на документацијата е во програмата на Општина 
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гостивар за 2013 год. Инвеститор на документацијата се физички и правни 
лица. 
 

3.3.1. СЕГАШНА СОСТОЈБА НА ПРЕДМЕТНИОТ ПРОСТОР 

Од извршените опсежни анализи на постојната состојба на градот и на претходно 

донесените генерални урбанистички планови, а имајќи ги предвид насоките и 

препораките  за идниот развој на градот од плановите на повисоко ниво  и 

принципите на просторниот развој согласно меѓународните повелби и декларации, 

произлегуваат следните цели на развојот на градот: 

- Да се усогласат намените согласно законот за просторно и урбанистичко 

планирање (Службен весник на Република Македонија број 51/2005), 

- Да се направат корекции на сообраќајната мрежа и истата да се усогласи со 

реалната состојба на теренот. 

- Да се направат корекции во содржината на постојниот ГУП Гостивар во 

насока за поддобро економско искористување на земјиштето. 

- Да се креира политика на заштита на животната средина, културното 

богаство и одржлив развој на општината во сите сегменти. 

 

Како дел од урбана единица „В“, која е оформена со ГУП на градот 
Гостивар, за полесна реализација на истиот, се оформени помали  урбани 
блокови, а планскиот опфат се наоѓа во зона каде што преовладува 
производство, дистрибуција и сервиси, со назнака Г2 - лесна и 
незагадувачка индустрија, Г3, сервиси,  Г4 стоваришта, а на западната 
страна планирано е и замјиште со намена   Д2 – заштитно зеленило.  
Oрганизацијата на просторот во урбаниот блок е во функција на потребите 
на населението, а произлегува од неговите просторни карактеристики, 
диспозиција, сообраќајни врски и др. Концепциски со овој план се 
продолжува  досегашното планирање со претходните плански решенија, со 
дополнување во однос на некои параметри кои се во согласност со 
важечките стандарди и нормативи за уредување на просторот. 
Се оформуваат градежни парцели према ажурираните податоци од 
теренот, а во согласност со новото сообраќајно решение.Се прошируваат 
површините за градење до оптимална големина, во зависност од 
можностите што ја пружа самата парцела.Се дава можност за  зголемување 
на висината на постојните објекти, а висински се ограничени сите 
планирани градни  со број на катови. 
         Се решава примарна и секундарна сообраќајна мрежа за пристап на 
новоформираните градежни парцели. Примарните улици се планирани со 
попречни профили во се превземени од планираните со ГУП. Секундарните 
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улици се планирани во се према Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (сл.в.бр 63/12, 126/12 и 19/13), 
        Се решава линиската инфраструктира, во зависност од сообраќајното 
решение и содржината на блокот во целост.Постапката за изменување и 
дополнување на Детален урбанистички    план  мора да се темели на 
анализа за степенот на реализација на постојниот план и неговата актуелна 
применливост, во која ќе се формулира потребата за промени на планот и 
нивната природа и обем; 

 
ДОМУВАЊЕ 

    
Основен, а воедно и нај доминантен вид на градба, во урбаните блокови, се 
станбените објекти за домување.  Во зоните за домување според густината 
на домување е одреден типот на домувањето, па според тоа  урбаните 
блокови можат да бидат изградени со: 

- станбени куќи со градини, наменети за изградба на семејни 
куќи со градини (самостојни, двојни, во низ и со внатршен 
двор).  

- станбени објекти-структури со дворови, наменети за 
организирање  станбени објекти со поголем број станови со 
заеднички двор (блокови, кули, куќи во блок, терасести и др. 
структури).   

   Сите горенаведени  станбени објекти, според намената, можат да бидат: 
- станбени  или 
- станбено-деловни.   

Карактеристично е да се спомени дека со овај ГУП, се дава посебна 
сервисна зона со домување, каде покрај сервисните услуги ќе има услови и 
за домување. Во оваа зона домувањето ќе биди пратечка функција на 
сервисните услуги, каде објектите ќе се дефинираат во зависност од 
интересите на населението,  со ДУП. 
Во зоните за домување се предвидуваат и градат објекти  и за нестанбена 
намена, а првенствено оние комплементарни на домувањето (за основно 
образование, примарна здравствена заштита, институции за деца од 
предшколска возраст, спортско-рекреативни пунктови и сл.) 
Во зоната на домување, во урбаните блокови, со изработка на ДУП  да се  
предвиди простор за јавен паркинг, за детски игралишта, и за други 
пратечки содржини на домувањето. 
Урбаните санациони мерки се применуваат за подобрување на квалитетот 
на постојните објекти со поправање и модернизирање на објектите и 
непосредната околина,  заради обезбедување на хигиена, стабилност, 
заштита на животната средина, естетски изглед  на населбите и 
подигнување на културното ниво на средината. 
Урбаните санациони мерки се применуваат според Правилникот за начин и 
постапка  за применување на урбани санациони мерки (11/97).  



Извештај за стратегиска оцена на детален урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО 
Дебреше - Општина Гостивар 

 

 

20 

 

Образование 
 
Развојот на основни училишта ќе ги има следните определби: Да се 
постигне рамномерна дистрибуција на објекти од овој вид во просторот на 
градот со радиус на опслужување од мах. 600м; обезбедување по поволни 
услови за целосен опфат на учениците со задолжително основно 
образование; да се обезбедат услови наставата да се одвива по можност 
во една смена; да се обезбедат мин. 7м2 по ученик за површина на објект и 
мин. 25м2 по ученик во комплексот на училиштето, Правилникот за 
стандарди и нормативи за уредување на просторот (С.весник. на РМ,бр.2/02 
и 50/03). 
Развојот на средните училишта ќе ги има следните определби: да се 
направи редистрибуција на учениците, односно со новите  објекти за средно 
училиште, ќе се задоволи нормативот од7 м2 по ученик за површина на 
објект и мин. 25м2 по ученик во комплексот на училиштето. 
При планирање на површини  за објекти за физичко воспитување-спортски 
терени, во образовните установи потребно  е да се почитуваат 
нормативите, 2м2/ученик за основно училиште, 0.52 м2/ученик за средно 
училиште. Спортски центар е планиран  во зоната за спорт и рекреација. 
 
Здравство 
 
Објектите од здравството остануваат исти, со услови за проширување во 
истата урбанистичка парцела, запазувајќи ги при тоа нормативите од член 
28 од Правилникот за стандарди и нормативи за уредување на просторот 
(С.весник. на РМ,бр.2/02). 
 
 Објекти за социјална грижа 
 
Планирањето на развојот на згрижувањето на деца од 1-6год. и на развој на 
предучилишното воспитание и образование, на подрачјето опфатено со 
ГУП  има за цел : да се постигне рамномерна дистрибуција на објекти од 
овој вид во просторот на градот со радиус на опслужување од мах. 250 м; 
детски јасли посетуваат деца на возраст од 0-3 год . Корисната површина  
за дете 5,5м2, а за дворната површина 10м2 во случај кога објектот е 
самостоен; детски градинки посетуваат деца на возраст  од 4-6 години . 
Корисна површина за објектот е   мин. 7м2  по дете, а за комплексот мин. 25 
м2 за дете. 
                      
Објекти од културата 
Објектите од културата (дом на култура, кино, и др.), иако со помала 
површина, која не ги задоволува потребните нормативите од член 27 од 
Правилникот 02/02, треба да се настојува да ја задржат дадената локација, 
со цел да не се изгубат и тие мали површини со адекватна намена.  
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Администрација               
 
Во оваа категорија на објекти карактеристични се локалните центри, во 
категоријата на центри. Во урбаното подрачје на Гостивар, системот на 
центри, би изгледал вака:  

- центарот на градот - плоштадот,  
- урбан  блок 1 (еден) -  централното градско подрачје и  
- локални центри, дистрибуирани по урбаните блокови.     

Локалните центри се таква категорија на објекти, сместени во зоната на 
домување, кои ќе пружаат поблиски  услуги на населението од областа на 
културата, забавата, образованието, здравството, административни услуги 
и сл. 
 
              
Трговија 
 
Содржините во комерцијалните објекти (трговија, услуги, угостителство и 
туризам, и др.) , во урбаното подрачје,  ќе се определат, според член 6, од 
Правилникот за стандарди и нормативи за уредување на просторот 
(С.весник. на РМ,бр.2/02), во текот на  изработката на ДУП. 

     Комерцијален коридор на објекти, (низа на трговско-услужни објекти), има 
покрај поголемите сообраќајници (магистрални, собирни, др.Трговски услуги 
можат, да се даваат во секој станбен објект (семеен или заеднички), 
доколку има обезбедено деловен простор.   
 
Транспортни услуги 
Терминал 
 
Како посебна површина што се дава во овај ГУП, е површината за 
Терминал. Ова површина ќе се организира така што ќе ги прифати, тешките 
возила кои што имаат потреба да влегуваат и престојуваат во градот. Се 
планира две локации за терминал, со вкупна површина од 3.108ха. каде ќе 
се овозможи паркирање за 300 товарни возила. 
 
бензиски пумпи  
За планираните бензиски пумпи, кои се предложени со овај ГУП,  дадена е 
површина со диаметар од 300м. која треба да се испита, при изработка на 
ДУП, со цел да се даде точната местоположба на објектот. 
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Индустрија 
 
Во потесното градско подрачје не треба да се градат нови индустриски 
капацитети. можност од нивно проширување. Дислокација на одделни 
капацитети и изградба на нови производствени потенцијали со високи 
технички-технолошки решенија и ангажирање на високопродуктивни кадри, 
треба да се остварува во индустриската зона. Во деловите на 
индустриската зона, или друга зона каде се лоцирани индустриски објекти,  
кои можат да доведат до загадување на животната средина, инвеститорот е 
должен да изработи студија за оценка на влијанието врз животната 
средина, според  член 15, став 2, од Законот за заштита и унапредување на 
животната средина и природата (Сл. весник на РМ, бр. 13/03). 
      
Производна зона со мало стопанство, сервиси, и др. 
 
Организацијата на производната зона со мало стопанство, сервиси, и сл. е 
со искористување на веќе изградените капацитети и на расположивите 
ресурси, остварување на поефикасна стопанска структура  и попродуктивно 
вработување на работоспособното население, модернизирање и 
инвестирање во нови производни потенцијали. 
Во деловите на оваа  зона, каде ќе се лоцираат објекти кои можат да 
доведат до загадување на животната средина, инвеститорот е должен да 
изработи студија за оценка на влијанието врз животната средина , според  
член 15, став 2, од Законот за заштита и унапредување на животната 
средина и природата (Сл. весник на РМ, бр. 13/03). 
Во производната зона  ќе се лоцираат и оние индустриски   или работни 
капацитети кои во процесот на работењето создаваат бука, која надвор од 
границите на стопанскиот двор се манифестира со јачина поголема од 90 
децибели во непрекинато траење од еден саат во текот на денот  или во 
повеќекратни периоди подолги од 15 минути. 
 Во деловите на производната зона, наменета за чиста индустрија, може да 
се лоцираат, пред се, поголеми работни капацитети во кои се вработени 
повеќе работници и за кои е карактеристична примената на повисоки и 
посложени технологии на работа, поврзани со поголеми количини енергија 
и циркулација на поголеми количини суровини, полуфабрикати и готови 
производи. 
 Во делови на производната  зона, наменети за сервиси  и мало стопанство, 
можат да се лоцираат сите оние претпријатија и дејности од областа на 
занаетчиството (услужно и производно), услугите, трговијата, 
градежништвото, сообраќајот и др. во кои ќе бидат вработени релативно 
мал број работници  и кои не се: големи потрошувачи на електрична 
енергија, големи потрошувачи на вода, големи загадувачи на животната 
средина и произведувачи на голема бука, односно кои не се големи 
потрошувачи на нафта  и нафтени деривати.Во групата за трговски објекти 
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доаѓаат предвид да се лоцираат првенствено големи работни организации 
и претпријатија  што се занимаваат со трговија на големо и имаат потреба 
од поголеми складишни површини на отворено  и затворени објекти, а 
потоа и сите други интересенти, но не и оние на кои им е местото во 
нечистата индустрија. 
 
Сервисна зона со домување 
 
Како посебна зона со овај ГУП, се планира Сервисна зона со домување, 
зона каде ќе се планираат објекти во кои ќе се вршат сервисни услуги на 
населението, а истовремено ќе се овозможи и домување. Оваа зона е во 
непосредна близина на Производната зона, и е како преодна помеѓу 
Производната и зоната за домување. 
 
Посебна зона 
 
Како посебна зона, се смета зоната со јавени намени од интерес на 
државата и единиците на локалната самоуправа, според член 10 од 
Правилникот 2/02. Посебната зона, во урбаното подрачје на Гостивар е со 
површина од 17.491ха. и  моментално е во владение на Армијата на 
Македонија и  Макпетрол.  
 
ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  

 
Површините наменети за зеленило, спорт и рекреација да не се 
пренаменуваат за други содржини, а во исто време и сите површини 
планирани за јавна намена  и за други намени, се' до реализација на планот  
да се штитат со подигање на зелени површини. 
Да се овозможи континуитет во поврзувањето на сите сегменти од 
озеленети простори (парковски, блоковски, заштитни, линеарни и др. во 
единствена интегрална целина). 
Целосна изградба на зоната за санитарна заштита, односно озеленување 
со насади, околу објектите кои можат да го загадат воздухот во населеното 
место, според член 47од Правилникот 2/02. 
Во зависност од големината, градскиот парк, треба да содржи и помали 
комплементарни објекти, како што се разни места за одмор, забава, 
санитарни објекти, фонтани, кои со својот архитектонски изглед треба да 
сочинуваат композиционо единство со амбиентот на паркот, што ќе се 
предвиди со Детален урбанистички план или Урбанистички проект. 
Во зоната за спорт и рекреација, во зависност од површината, можи да се 
подигни спортски центар, решен со ДУП или УП. Во зоната на зштитно 
зеленило и др. тип на зеленила, можат да се градат спортски терени-
отворени спортски игралишта, кои ќе се определат со ДУП и УП. 
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Подигање на системи на линеарно зеленило со дрвореди и тревници по 
булеварите и улиците чија минимална регулациона ширина изнесува 13м.  
 
ВОДЕНИ ПОВРШИНИ 
 
Водените површини низ урбаното подрачје,  реките, воглавно се 
регулирани. Река Вардар по целото свое корито, во урбаниот опфат има 
добиeно соодветен третман, односно регулацијата е утврдена со соодветна 
техничка документација, кој треба да се почитува при изработка на ДУП или 
УП. За  планирање на содржини и објекти покрај реките треба да се 
применуваат одредбите на Водостопанската студија на Република 
Македонија, (член 42, од Правилникот за стандарди и нормативи за 
уредување на просторот, 2/02).  Каналите за наводнување се планира да се 
дислоцираат, во спротивно  ЈП што стопанисува со нив, да направи 
соодветна заштита, да се покријат, со цел да се заштити населението од 
несакани последици.  
 
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 

       
      Објектите од комуналната инфраструктура, што се наоѓаат во урбаното                  

подрачје, гробишта и  пазари, ја задржуваат истата местоположба. Со 
изработка на ДУП,   пазарот ја збогатуваат  својата содржина, со тоа што 
големиот пазар ќе добие функција на Трговски центар со отворен пазар.         
Урбанистичката парцела за гробишта, преставена во урбан блок 42, е 
проширена во однос на постоечката, имајќи ги во предвид идните  потреби 
на населението. Депонијата на место викано Русино, ја задржува 
функцијата, но при тоа треба да се оди на запазување на позитивните 
прописи од  ооваа област.   
          
ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
 
Предложените решенија на инфраструктурните коридори, имаат 
информативен карактер, односно да укажат на концепциите на идниот 
развој. Понатамошната реализација и дооформување на 
инфраструктурните системи, ќе се врши со изработка на ДУП или УП.  
        
 Сообраќај 
- Стационираниот сообраќај т.е. прашањето за обезбедување на паркирни 

и гаражни места е обврска на локалната самоуправа и на сите 
корисници на земјиштето во рамките на опфатот на урбаното подрачје. 

- Паркирните и гаражните места можат да бидат јавни или за потребите и 
во владение на поедини корисници  на градскиот простор. 

- Јавно паркирно или гаражно место е наменето за било кое патничко 
возило под услови што ги определува надлежниот орган на локалната 
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самоуправа. Јавните паркирни и гаражни места се дел од јавните 
сообраќајни површини. 

- Сите останати паркирни и гаражни места се наменети за потребите на 
субјектите во чие владение се наоѓаат, за потребите на нивните деловни 
соработници и други корисници, и не се сметаат за дел од јавните 
сообраќајни површини. 

- Планирањето на нови јавни паркинзи и гаражи ќе се врши со Детални 
урбанистички планови и тоа првенствено во централното градско 
подрачје и  во останатите урбани блокови , во зависност од бројот на 
возилата. 

- Определување на простори за паркирање и запирање на возила се врши 
со проекти за сообраќај , во постапка утврдена со закон, според 
критериумите дефинирани со планерските карактеристики и проектните 
услови и елементи на уличната мрежа, како и според стандардите и 
нормативите од областа на сообраќајот. 

- Во урбаното подрачје на град Гостивар, утврдувањето на патишта и 
улици на кои се забранува сообраќајот за сите или за одделни видови 
возила, се врши со сообраќајни проекти за утврдување на условите и 
режимот на сообраќајот, во постапка утврдена со закон, а во согласност 
со планерските критериуми и проектните услови и елементи за градски 
улични мрежи. 

- Начинот на вкрстосување на улиците од примарната сообраќајна мрежа 
во градот е дефиниран според утврдената категоризација, како и 
усвоените функционални нивоа. Сите вкрсувања на примарната со 
секундарната улична мрежа се решени во ниво, со поставен сообраќаен 
знак за дефинирана предност на улиците, а по потреба и со светлосна - 
семафорска сигнализација. 

- Крстосниците во и надвор од ниво, како и врските меѓу магистралните и 
сервисните улици прецизно се дефинираат во идејните и главните 
проекти за реализација на поедини сообраќајници. 

- Вкупниот попречен профил на сообраќајниците и попречниот профил на 
коловозите не смее да се стеснува, а другите сообраќајни површини 
меѓу регулационите линии на сообраќајниците (како што се тротоарите, 
велосипедските патеки, зеленилото и сл.) , по потреба може да се 
менуваат само во идејни или во главни проекти за реализација на 
соодветната улица, во согласност со стандардите и нормативите за 
проектирање во областа на сообраќајот. Конкретизацијата на утврдениот 
попречен профил на сообраќајниците од примарната улична мрежа ќе се 
изврши со изработка на идејни и главни проекти и во случаи кога 
позначајни постојни објекти навлегуваат во профилот. 

- Вкупниот попречен профил на подземните приклучоците, за подземно 
паркитање, може да се проширува според потребите утврдени во 
идејните и главните проекти за секоја сообраќајница поединечно. 
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- Етапност во реализацијата на примарната сообраќајна мрежа може да 
има и при изградба на булеварите, при што како  прва фаза може да се 
изгради и да се стави во функција како заокружена сообраќајно - 
технолошка целина само едниот коловоз од булеварот. 

- Етапност може да има и при реализацијата на планираните денивеларни 
крстосници во примарната сообраќајна мрежа, односно тие може како 
времено решение да се градат во ниво и така да функционираат се 
додека сообраќајните токови не нараснат до големина кога мора да се 
оствари планираната денивелација.  

 
      ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
Постојните индустриски капацитети во  зоните за домување  се пречка да се 
оформи соодветно урбано ткиво, и за нив се предвидува санитарно 
заштитна зона околу нив, за да се спречат понатамошни проширувања и да 
се намалат штетните влијанија од индустријата, според член 47 од 
Правилникот 2/02. За комплекси или амбиентални целини кои се утврдени 
во Регистарот на споменици на културата, се изработуваат соодветни 
детални урбанистички планови со плански мерки за заштита  на целината и 
објектите, според режимот утврден  од соодветните служби  за заштита на 
спомениците на културата, а тоа е направено за Гостивар, со Секторска 
студија на основниот урбанистички план од 1986год.-"Градителско 
наследство на Гостивар", што ќе се почитува, и ќе важи се додека не се 
направи друг сличен таков документ.Кај заштитените и регистрирани 
монументални објекти не се дозволува доградба и надградба, а 
реконструкција е можна само при потешки оштетувања на објектите, 
предизвикани од елементарни непогоди или долготрајност, која се заканува 
со опасност по луѓето и околината. 
Јавните пешачки површини, улиците, пристапите до јавните објекти, 
заедничките објекти, објектите во кои се вработени инвалидизираните лица, 
хоризонталните и вертикалните комуникации и слично, треба да бидат 
планирани во плановите од пониско ниво и изведени на начин кој ќе им 
овозможи на лицата, кои користат инвалидски помагала или колички, 
инвалидски автомобил и други помагала (звучни сигнали за лицата со 
оштетен вид, светлосни сигнали за лицата со оштетен слух и сл.) непречено 
одвивање на секојдневните активности, се, според: Правилникот за 
стандардни и нормативи за уредување на просторот (Сл. весник на РМ, 2/02 
и 50/03) и Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на 
објекти (Сл. весник на РМ, 69/99, 102/00 и 2/02). 
Темпото и обемот на мерките и содржините на просторниот развој ќе зависат од 

насоките дадени во планскиот документ и можностите на инвеститорите за 

реализација на планираните содржини во планскиот опфат. 
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3.3.2. ПЛАНСКИ КОНЦЕПТ ЗА ИДЕН ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ 

 

При планирање на овој плански опфат, тежиштето трба да биде кон формирање 

на урбана структура со функционална морфологија. Треба целосно да се оформат 

површините предмет на изведба со придружни објекти и системи, како и водовите 

на  инфраструктура и другите комунални инфраструктури, што е битен предуслов 

за реализација на овој проект. За изработка на ДУП, основната цел 

произлегува од заедничките интереси на сопствениците на просторот и 

пошироко на градот, а заради поттикнување и забрзување на процесот на 

уредување на просторот и тоа: 

- Утврдување на границите до кои може да се оди со градба по 
хоризонтала и вертикала.  

- Утврдување на намената на земјиштето и градбите, со непречено 
функционирање на истите. 

- Обезбедување на непречено одвивање на моторниот, пешачкиот и 
статичниот сообраќај. 

- Инфраструктурните системи за водовод, канализација и електрични 
инсталации да обезбедат поквалитетно и современо живеење, здрава и 
безбедна животна средина. 

- Со планска градба, стандардизација на материјали и елементи во 
фасадните обликувања, да се формира естетски убав изглед на секоја 
улица и градот во целост. 

Во рамките на планскиот опфат на Детален урбанистички план (ДУП) за дел 
од УЕ „В“, БЛОК 28, Општина Гостивар, потребно е да се формираат 
градежни парцели со големина и форма соодветни на условите на теренот. 
површини за градење, висина на градби и други параметри, во се према 
потребите на гардот и корисниците на просторот, со примена на 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл.в. 
бр. 63/12, 126/12 и 19/13).Намената на градбите е во се према намената на 
земјиштето планирано во ГУП  за град Гостивар (одлука бр. 13-10824 од 
06.09.2005г.) Со ГУП се планираат градби со намена МС(мало стопанство) и 
СТ (стопанство), кое претставува класа на намена Г2,3,4  -лесна и 
незагадувачка индустрија, стоваришта и сервиси. 
По одобрување на планската програма од страна на градоначалникот на 
Општина Гостивар, се отпочнува постапка за изработка и донесување на 
детален  урбанистички план за дел од УЕ „В“  БЛОК 28, Општина Гостивар, 
кој зафаќа дел од  КО Гостивар и КО Дебреше. 
Како дел од урбана единица „В“, која е оформена со ГУП на градот 
Гостивар, за полесна реализација на истиот, се оформени помали  урбани 
блокови, а планскиот опфат се наоѓа во зона каде што преовладува 
производство, дистрибуција и сервиси, со назнака Г2 - лесна и 
незагадувачка индустрија, Г3, сервиси,  Г4 стоваришта, а на западната 
страна планирано е и замјиште со намена   Д2 – заштитно зеленило. 
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Организацијата на просторот во урбаниот блок е во функција на потребите 
на населението, а произлегува од неговите просторни карактеристики, 
диспозиција, сообраќајни врски и др. Концепциски со овој план се 
продолжува  досегашното планирање со претходните плански решенија, со 
дополнување во однос на некои параметри кои се во согласност со 
важечките стандарди и нормативи за уредување на просторот. 
         Се оформуваат градежни парцели према ажурираните податоци од 
теренот, а во согласност со новото сообраќајно решение. 
         Се прошируваат површините за градење до оптимална големина, во 
зависност од можностите што ја пружа самата парцела. 
        Се дава можност за  зголемување на висината на постојните објекти, а 
висински се ограничени сите планирани градни  со број на катови. 
        Се решава примарна и секундарна сообраќајна мрежа за пристап на 
новоформираните градежни парцели. Примарните улици се планирани со 
попречни профили во се превземени од планираните со ГУП. Секундарните 
улици се планирани во се према Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (сл.в.бр 63/12, 126/12 и 19/13), се решава 
линиската инфраструктира, во зависност од сообраќајното решение и 
содржината на блокот во целост. Се оформува прецизна линија на 
планскиот опфат која означува осовини на планирани сообраќајници по 
ГУП, со површина на градежно земјиште од  17.677Ха. 
 Во целиот  плански опфат, се организира простор за развој на 
произвоството, кое опфаќа Г2 - лесна и незагадувачка индустрија, Г3, 
сервиси,  Г4 стоваришта, а на западната страна планирано е и замјиште со 
намена  Д2 – заштитно зеленило.  
 Во рамките на планскиот опфат се врши парцелација на градежни 
парцели со  оптимални големини, а во зависност од карактерот на објектот 
се постига поголемо искористување на земјиштето. 
 Во целата третирана површина на блок 28, се формираат вкупно 36 
единици на градежно земјиште, кои се нумерирани со трочлена 
номенклатура, при што првата цифра е број на градежна парцела, втората 
е име на блок и третата е име на урбана единица. Се задржува класата на 
намена предвидена во ГУП, Г2 - лесна и незагадувачка индустрија, Г3, 
сервиси,  Г4 стоваришта. 
 Во рамките на сите градежни парцели се прави ограничување на 
градбата до макс. 70% од парцелата. Како услов  за отпочнување за 
постапка за градба ќе биде изработен основен проект или за поголемите 
парцели архитектонско –урбанистички проект (АУП). Со АУП детално ќе 
биде разработена секоја парцела во однос на уредување на градежното 
земјиште со паркинзи, зеленило, пристапни патеки и други урбани 
содржини, а може да се подели на две или повеќе градежни парцели. Во 
посебни услови за градење, е прецизирано за кои градежни парцели е 
неопходно претходно изработка на АУП. 
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 Во склоп на секоја градежна парцела поединечно се предвидуваат 
површини за градба, дадени табеларно во нумеричкиот дел од планската 
документација како и текстуално во поднасловот „Посебни услови за 
изградба" во точка 10.                                             
 Искористувањето на земјиштето ќе се зголеми и рационално ќе биде 
искористено, што е наведено во билансните показатели, а тоае на ниво на 
блок ќе ги имаат следните вредности: 

- Вкупна површина за градење ограничено со градежни парцели 
изнесува 121 559 м2,  

- Развиена површина за градење 181 058м2, 
- Процентот на изграденост  55 %,  
- Искористувањето на земјиштето (к) ќе биде 1. 

   
          Блокот, сообраќајно е добро поврзан со сите делови на градот. На  
две страни го тангираат примарни улици, кои пак се поврзуваат со  
Автопатот Гостивар - Тетово и со сите главни артерии во градот. 
          Површината на планираните сообраќајници, што го зафаќа планскиот 
опфат, сметано од осовините на периферните улици изнесува 55 328м2, со 
што  зафаќа 31.13% од вкупното земјиште.  
         Планирањето, развојот и изградбата на сообраќајната мрежа ќе се 
насочува кон овозможување на создавње безбеден и ефикасен систем на 
движење на луѓе и економично трошење на комуналните фондови за развој 
и одржување на сообраќајниот систем. 
          Покрај уличната мрежа, ефикасно е решен и статичкиот сообраќај и 
тоа за секој новопредвиден објект према карактерот на дејноста се 
предвидува паркиралиште во сопствената парцела и во внатрешноста на 
предвидените објекти. Према тоа за секоја предвидена површина за градба 
се предвидува и паркиралишни места према стандарадите и  нормативите, 
Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(сл.в.бр.63/12, 126/12 и 19/13).Према систематизацијата на уличната мрежа, 
во планскиот опфат се застапени примарни и секундарни улици.              
          1. Примарни  улици: 
 А) магистрални  улици: 
           Улица „Борис Кидриќ“ која е планирана со минимален  попречен 
профил од 20.0м, и тоа четири коловозни траки од по 3.25м, две 
велосипедски патеки од по 1.5м  и два тротоара од по 2.0м. 
           Б) Собирни улици: 
          Улица „НП ул. 15“, која е планирана со минимален  попречен профил 
од 12.0м, и тоа две коловозни траки од по 3.0м, и една помошна од 2.0м, и 
два тротоара од по 2.0м. 

 
2.Секундарни  улици: 

               А) Севисни улици: 
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             Улица „У-1“,која е планирана со минимален  попречен профил од 
10.0м, и тоа две коловозни траки од по 3.5м.  и два тротоара од по 1.5м. 
             Б) индустриски улици:   
            Улица „У-2“,„У-3“,„У-4“,„У-5“,“ и „У-6“, во еден дел е со попречен 
профил од 10.0м, и тоа две коловозни траки од по 3.5м. и два тротоара од 
по 1.5м, а  во еден дел е со попречен профил од 11.5м, и тоа две коловозни 
траки од по 4.25м. и два тротоара од по 1.5м. 
   В) пристапни улици: 
            Улица „У-7“,„У-8 со попречен профил од 7.0м, коловоз од по 2x3.5м 
коловозни траки. 
            Г) пешачки улици: 
           Улица „У-9“,со попречен профил од 5.5м, пешачка патека. 
 
          Електрика: 
          Планираните линии за електрично напојување се прифатени и 
доградени на постојната електрична мрежа. Новите линии се планирани со 
подземни кабли по секундарната сообраќајна мрежа, односно по улиците У-
1,У-2, У-3, У-4, У-5 и У-6 кои терба да ги задоволат потребите на градбите 
опфатени со планскиот опфат. Улично осветлување се предвидува на сите 
улици, со стандарден број на улични светилки.                
 
 Водовод и канализација: 
 
           Планираните линии за водовод и канализација се прифатени од 
планираните во ГУП, со подземни линии, по секундарната сообраќајна 
мрежа. На основа на урбанистичкото решение изработено е решението за 
улична мрежа за водовод,  атмосферска и фекална канализација. Со оваа 
решение ќе бидат дедени потребните дијаметри на секундарната мрежа. 

Дијаметрите за уличните водоводни линии се пресметани према 
потребите за санитарна вода која изнесува 450л/ден/ж  и према прописите 
за противпожарна заштита на населението. Од тие причини минималниот 
дијаметар на улични линии е Ф = 250мм, а само на кратките улици Ф90мм. 

Главниот довод  е димензиониран на максималната часовна 
потрошувачка и пожарна количина од 10 л/сек. 

Главниот довод треба да биде со пречник Ф 250мм и ќе се приклучи 
на магистралниот довод ф600. Уличните водоводни линии ќе се водат под 
тротоарот.  
          Фекалната канализација во блокот е решена со приклучок на сите 
објекти на секундарната мрежа, која се поврзува на примарната 
колекторска  мрежа  на ул." Борис Кидриќ"  со профил К-25 ф-140. 
            Атмосферската канализација е решена со иста траса на примарната 
мрежа, со ф-400, на која се приклучени секундарните линии. 
 За одведување на отпадните води предвиден е сепарционен систем 
на канализација. Фекалната улична канализација е димензионирана за 
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норма на отпадна вода 80% од водоснабдителната вода и за двојниот  
часов максимум.  Пресметковиот период е земен 50 год. 
 Атмосферската канализација ке се води паралелно со фекалната. 
Дијаметрите на уличните канали се одредени према рачунскиот дожд од 
125 л/сек/час. при што главниот колектор треба да биде со ф 600мм. 
Секундарните канали ќе се водат по средината на улиците бидејки тие се 
тесни и треба да се обезбеди доволна одалеченост на каналите од 
околните објекти за водоводната и канализационата мрежа.  Еден од 
економските основи на просторниот развој се отварањето на простор за 
нови површини за градење. Тоа претставува инвестиција насочена кон 
квалитативно и квантитативно подобрување на функцијата работа. 

Иницијативата за изградба на поголема и посовремена површина за 
работа, во која спаѓа и Г2 - лесна и незагадувачка индустрија, Г3, сервиси,  
Г4 стоваришта, на соодветен начин се вградени во основните цели на 
урбанизацијата и развој и уредување на населбите во урбанистичките 
планови на Општина Гостивар. 

 
Основна класа на намена, компатибилна класа на намена: 
        
             Еден од битните услови во планирањето на градбите во парцелите 
се намената на објектите, кои се одредби прифатени од генералниот 
урбанистички план на градот Гостивар. Во наредниот прилог дадени се, 
услови за градба на група на парцели со иста класа на намена. 
За парцели: 1.28.в, 3.28.в,  од 6.28.в  до 19.28.в и од 21.28.в  до 36.28.в. 
Основната класа на намена може да биде према потребите за развој на 
една од стопанските дејности и тоа: Г2 - лесна и незагадувачка индустрија, 
Г3 -сервиси или Г4  - стоваришта.  Компатибилна класа на намена е: 
                                  За Г2 : Б1 -мали комерцијални и деловни намени -30% 
                                             Б2 -големи трговски единици -30% 
                                             Д2 -заштитно зеленило -30% 
                                             Г3 -сервиси- 30% 
                                             Г4 -стоваришта -30% 

                                                         За Г3  : Б1 -мали комерцијални и деловни намени-30% 
                                             Б2 -големи трговски единици-30% 
                                             Д2 -заштитно зеленило-30% 
                                             Г2 -лесна и незагадувачка индустрија-30% 
                                             Г4 -стоваришта-30% 

                                                         За Г4 : Б1 -мали комерцијални и деловни намени-30% 
                                             Б2 -големи трговски единици-30% 
                                             Б4 -деловни простории-30% 
                                             Г3 -сервиси-30% 
                                             Д2 -заштитно зеленило-30% 
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              Максималното учество на компатибилните единечни класи на 
намени како и збирот на компатибилни класи на намени во однос на 
основната класа на намена е 30%. 
              За парцела: 4.28.в  
              Основна класа на намена е Г4  - стоваришта, цистерни за нафтени 
деривати. Намената на земјиштето и градбите е превземено со целост од 
постојната состојба. На оваа парцела не се планира нова површина за 
градење. 
              За парцели:  5.28.в и 20.28.в 
              Основна класа на намена Е-2, -комунална супраструктура, 
трафостаници до 20 кв. Компатибилна класа на намена, не се планира. 
 
              За парцела: 2.28.в  
              Основна класа на намена е Е2 -комунална супраструктура – 
бензинска станица.  Со комплекс на градби дефинирани во архитектонско-
урбанистички проект ќе бидат одредени кои придружни немени ќе бидат 
соствен дел на бензинската станица. Тоа може да бидат големи трговски  
единици, сервисни дејности, мотели и сл          
 
           10.2. Пристап до градежни парцели       
          

Број  
на г.п 

Пристап од 
 улица 

Број  
на г.п. 

Пристап  
од ул. 

Број  на г.п. Пристап  
од ул. 

1.28.в  У-1 13.28.в У-1, У-2 У-3, У-4 25.18.ИИ У-5, У-7 

2.28.в У-6 14.28.в У-8 26.18.ИИ У-2, У-5 

3.28.в У-6 15.28.в У-8 27.18.ИИ У-2 

4.28.в У-6 16.28.в У-8 28.18.ИИ У-2 

5.28.в У-6 17.28.в У-1, У-2 29.18.ИИ У-2, У-5 

6.28.в У-6 18.28.в У-2 30.18.ИИ У-5, У-7 

7.28.в У-3 19.28.в У-2 31.18.ИИ У-7 

8.28.в У-3 20.28.в У-2 32.18.ИИ У-2 

9.28.в У-8 21.28.в У-2 33.18.ИИ У-2 

10.28.в У-8 22.28.в У-7 34.18.ИИ У-7 

11.28.в У-8, У-1 23.28.в У-7 35.18.ИИ У-2 

12.28.в У-1, У-4 24.28.в У-7 36.18.ИИ У-7 

 
  За парцели: 1.28.в, 3.28.в,  од 6.28.в  до 19.28.в и од 21.28.в  до 36.28.в. 
  Максимален број на спратови: – во зависност од технолошкиот процес. 
           Висина на хоризонтален венец: - 15.0м 
           Коефициент на искористеност (к): мах 1.5 
           Висина на кровна конструкција: 4.5м. 
           Кота на нулта плоча: 20-50см. 
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             За парцела: 2.28.в 
             Максимален број на спратови – П+1 (приземје и кат) 
             Максимална висина на хоризонтален венец -6.0м 
             Висина на кровна конструкција -4.5м. 
             Коефициент на искористеност (к): -1.5 
             Кота на нулта плоча -20-50см. 
 
             За парцели  4.28. в,  не се планира нова површина за градење.      
      
            За парцели:  5.28.в и 20.28.в 
             Максимален број на спратови – П (приземје) 
             Максимална висина на хоризонтален венец -3.0м 
             Висина на кровна конструкција -1.5м. 
              Коефициент на искористеност (к): -до 0.2 
             Кота на нулта плоча -20-50см. 
 
Процент на изграденост, број на паркинг места и начин на паркирање. 
 
Процентот на изграденост во сите парцели е ограничен до 70%. Некои од 
парцелите имаат специфичен процент на изграденост, кој произлегува од 
пропишаното растојание на површината за градење до границата на 
градежната парцела и тој се движи од најмал 32 % до 70%.  
За парцели: 1.28.в, 2.28.в, 3.28.в,  од 6.28.в  до 19.28.в и од 21.28.в  до 
36.28.в., бројот на паркинг места ќе биде одреден согласно чл. 61 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл.в. 
на РМ бр. 63/12, 126/12 и 19/13,)., односно со проектната документација, во 
зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои 
произлегуваат од нејзината намена. Во сите градежни парцели планираниот 
број на паркинг места ќе биде организиран во склоп на сопствената 
парцела. 
 
 Архитектонско- урбанистички проекти: 
 
 Архитектонско- урбанистички проекти ќе се изработуват за градежните 
парцели кои ја надминуваат површината за градење од 1500м2, или се со 
издолжена и неправилна форма,  а тоа се: 1.28.в, 3.28.в, 7.28.в, 11.28.в, 
12.28.в, 13.28.в, 17.28.в,  18.28.в, 19.28.в, 21.28.в, 22.28.в, 24.28.в, 25.28.в, 
26.28.в,  29.28.в, 30.28.в, 32.28.в и 35.28.в.  За овие парцели површината 
за гардење е апроксимативно дадена, со комплекс на градби и услов за 
одобрение за градење е изработен архитектонско-урбанистички проект., 
согласно чл. 51 од Закон за просторно и урбанистичко планирање, (Сл. 
Весник на РМ  бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11 и 53/11).  Во останатите 
парцели, планот е директно применлив, со изработен основен проект, во 
согласност со Законот за градење. 
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- Во сите градежни парцели, обезбедување на  потребниот број 
на паркинг места е основен услов за изградба до максимална 
дозволена висина и површина за градење. 

- Потребниот број на паркинг места и димензионирањето на 
истите ќе се реши согласно член 61 од Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.В на 
РМ бр. 63/12, 126/12 и 19/13).  

- Поради неможноста да се изврши теренска проспекција која би 
ги опфатила и долните слоеви на земјиштето се обврзува 
изведувачот на работите благовремено да го извести НУ, 
конзерваторски центар Гостивар, за времето на отпочнување 
на работите, со што би добиле увид и во стратиграфијата на 
теренот. Изведувачот се обврзува да го извести НУ 
конзерваторски центар Гостивар и веднаш да ги прекине 
изведувачките активности доколку наиде на било каков вид 
движно и недвижно културно наследство.      

- Колски пристап до градежните парцели ќе биде обезбеден од 
секундарната сообраќајна мрежа на улици согласно чл. 65 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Сл.в. на РМ бр. бр. 63/12, 126/12 и 19/13) 

- За сите градежни парцели да се почитува условот, пред 
одобрување на проектна документација да се побара мислење 
од правно лице што управува со инфраструктурата за одвод на 
отпадни води. 

 
 

4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОКАЦИЈА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА И ВО 

ОКОЛИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

 

Заради дефинирање на целите на заштитата на животната средина во 

постапката на стратегиската оцена на деталниот урбанистички план, беше 

извршен преглед и анализа на карактеристиките на подрачјето планирано за 

изградба на стопански комплекс, карактеристики на локација и тоа: географска 

положба, релјеф, геолошки карактеристики, климатски и сеизмички 

карактеристики, население, стопански развој и културно-историско населедство.  

Посебно внимание е посветено на карактеристиките на животната средина, 

односно анализа на најосетливите елементи кои би можеле да бидат афектирани 

од реализацијата на овој плански документ.   
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4.1. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОКАЦИЈА 

 

Полошката котлина, опкружена од  Шар Планина, Сува Гора и Жеден, се 

простира во правец од североисток кон југозапад  и покрива голем дел од 

низинската површина на регионот. Националниот парк Маврово се простира на 

територија од околу 500 км2 во југозападниот дел од регионот. Климата во 

регионот е континентална и се одликува со студени зими и топли и  прилично 

дождливи лета. Температурите во зима може да паднат и под -20ºЦ, додека 

летните може да се качат и до 40°Ц.  Просечните годишни атмосферски врнежи 

достигнуваат околу 500 мм/м2 и имаат  континентален режим, со максимални 

вредности во периодот од ноември до февруари и минамални вредности во 

периодот од јули до септември. 

 

4.1.1. ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА 

 

   Во  северозападниот дел на Република Македонија на површина од 1352 км, се 

простира Гостиварската општина позната како една од најголемите општини во 

Републиката. Гостиварската општина се простира во регионот на Полошката котлина, 

поточно во регионот на Горни Полог, пазувите на Шар планина од западнастрана,  

Сува Гора од  источна страна, Бистра, Мавровскиот крај, Горна, Долна и Мала река од југо-

западниот, односно јужниот дел и од север со Долни Полог, односно Тетовската 

административна општина. На подрачјето на општина Гостивар живеат околу 150000 жители, 

а тие се од мешан етнички состав и од мешан религиозен состав, што наведува на мислење 

дека оваа општина е  мултиетничка и мултирелигиозна. 

Околу Гостиварската општина гравитираат  87 села кои заедно со Катастарската општина 

Гостивар ги образуваат осумдесте и осум катастарски општини во Гостиварскиот реон.  

Општина Гостивар со 746,744 ха се наоѓа во средишниот дел на Гостиварската 

административна  општина, поточно самиот град Гостивар кој пак се наоѓа на 528 м 

надморска висина.   
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Урбаниот опфат со електрична енергија се снабдува од постојаните 6 

трафостаници 20/0.4 КВ Вкупната инсталирана снага од постојните 6 

трафостаници изнесува Пви = 5180 КБА 

Најзначајни коридори за транзитен сообраќај се: Магистралниот пат М-4 

Скопје-Охрид, железничката пруга Скопје-Кичево, и регионалниот пат Гостивар-

Дебар-Охрид.  

Во  северозападниот дел на Република Македонија на површина од1352 км, се 

простира Гостиварската општина позната како една од најголемите општини во 

Републиката. Гостиварската општина се простира во регионот на Полошката котлина, 

поточно во регионот на Горни Полог, пазувите на Шар планина од западнастрана,  

Сува Гора од  источна страна, Бистра, Мавровскиот крај, Горна, Долна и Мала река од југо-

западниот, односно јужниот дел и од север со Долни Полог, односно Тетовската 

административна општина. На подрачјето на општина Гостивар живеат околу 150000 жители, 

а тие се од мешан етнички состав и од мешан религиозен состав, што наведува на мислење 

дека оваа општина е  мултиетничка и мултирелигиозна. 

Околу Гостиварската општина гравитираат  87 села кои заедно со Катастарската општина 

Гостивар ги образуваат осумдесте и осум катастарски општини во Гостиварскиот реон.  

Полошката котлина, опкружена од  Шар Планина, Сува Гора и Жеден, се простира 

во правец од североисток кон југозапад  и покрива голем дел од низинската 

површина на регионот. Националниот парк Маврово се простира на територија од 

околу 500 km2 во југозападниот дел од регионот. 
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4.1.2. РЕЛЈЕФ 

 

Како една од рељефните карактеристики, а во исто време и многу важна  

хидрографска карактеристика на  општина  Гостивар  е  тоа дека  во непосредна близина се 

наоѓа изворот на најголемата река во нашата  држава - Вардар , поточно во селото Вруток. 

Општина Гостивар се одликува со мошне разнобразен рељеф, богат со 

карактеристични форми, со изразита вертикална разместеност. Полошката 

котлина настанала како последица на големи тектонски пореметувања при 

оттечување на езерото кое постоело на котлинското дно во текот на терциер и 

квартер низ Дервенската клисура преку Вардар во Егејско Море. Во оваа геолошка 

фаза се формирал основниот рељеф на овој дел од Балканот, а со тоа и 

основниот реqеф на Полошката котлина. Планинскиот рељеф, има ридско - 
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планински карактер, истиот го сочинуваат планините: Сува Гора(1853 м.н.в.) и шар 

Планина (2748м.н.в.). 

Западните планински падински делови се покриени со бујна вегетација давајќи им 

на пределите изразито шумовит варовит состав. Котлинскиот рељеф го чини 

Полошката котлина (300-600м.н.в.) На дното на котлината е сместено богатото 

Полошко поле, кое се наоЃа на надморска висина од 400 - 461 м. Горно Полошко 

поле има погелема надморка висина од долното (Тетовско) и тоа 461 м. Висините 

на поедини делови на полето варираат поради местимичната брановидност на 

котлинското дно. 

Реката Вардар е најголемата река во Македонија и нејзиното присуство во овој крај 

претставува навистина големо богатство, како од визуелна гледна точка, така и од 

хидролошки потенцијал, односно капацитет на вода. Самото течение на Вардар 

кое пак се протега во поголемиот дел на Горни Полог (дел од  Полошката  котлина) кој 

припаѓа  на  Општина  Гостивар, има мошне  интересна местоположба и е погодно за 

мелиоративни зафати. Исто така, во западниот дел од  Општина Гостивар се наоѓа и една од 

најчистите реки во Македонија реката Радика која што не може да се искористи од ваков аспект 

поради нејзината местоположба, но затоа пак таа  може  да  послужи  како  основа  за  развој  на 

терцијалниот сектор поточно  туризмот  и  риболовот  во  овој  дел  од   Општина  Гостивар. Како  

најголем хидрографски објект  во  оваа  Општина  се издвојува Мавровското Езеро кое исто 

така со својата убавина претставува бисер не само во Катастарската Општина Гостивар туку и 

пошироко. Во  прв  план  водите  од  ова вештачко езеро се искористуваат за добивање на 

електрична енергија, но треба да се напомене дека капацитетот на вода  на ова езеро  може 

рационално да се искористи и за наводнување на поголемиот дел на обработливите површини 

во Полошката котлина.  

Од гледиштето на педогенезата има повеќе  разлики  меѓу континенталното - 

субмедитеранско подрачје  и  топлото  континентално подрачје  во кое подрачје  припаѓа и 

Општина Гостивар. Тие разлики се состојат во следното:  

Големи  разлики во климатските услови,  степенот на аридноста е понизок. Во 

такви услови намален е интензитетот на минерализација и овозможена е поголема 

акумулација на хумус.  Се  јавуваат  разлики  во  супстратот, поточно тој  во ова подрачје има 

полесен  механички  состав и добро ја пропушта  водата, 

За дел од зоналните  почви  во дадените климатски услови се потребни  

порамни  рељефски форми, кои овозможуваат  што  поголемо  впивање на водата, со  што се 

интензивираат педогенетските процеси  наобразување  на овие  почви. 
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.  

 

 

4.1.3. ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Во регионалната карпеста геологија на Пелагонискиот масив доминира високо 

метаморфна карпа (подрачјето на Општина Гостивар). Според инженерско-

геолошките карактеристики, на теренот се присутни три класификации: 

 Стабилни терени: варовнички карпи, гранити, гнајсови и микашисти; 

 Условно стабилни терени (што зафаќаат најголем дел од Општина 

Гостивар: флишови, алувијално-делувијални седименти и вулкански 

седименти; 

 Нестабилни терени: неогена глина, глинести песоци, чакал, дилувијални и 

пролувијални седименти. 

Според податоците обезбедени од претходните регионални геолошки 

истражувања, широко распространетиот терен на североисточниот дел на 

Пелагониската низина е составен од: 

 Квартерни (алувијални) седименти – застапени во горниот дел со 

комбинација од песок и чакал, со слоеви од глина и милни фракции. 

Долниот дел на овие седименти се главно застапени со глинест  материјал, 



Извештај за стратегиска оцена на детален урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО 
Дебреше - Општина Гостивар 

 

 

40 

 

но ретко со седименти од чакал-песок чија што густината достигнува до 40 

м; 

 Полиценски седименти – главно застапени со различни врсти на глина, со 

присуство на чакал, песок и милни слоеви. Густината на овие седименти 

достигнува до 370 м. 

Во регионален смисол ова подрачје припаѓа на границата на   

геотектонската макроструктура, во науката позната под името Пелагонски хорст-

антиклинориум и западно-македонската геотектонска зона. Карпестите маси од 

овие геолошки целини на подрачјето на Гостивар се препокриени со терциерни-

плиоценски седименти кои се составени од песокливо-глиновити фракации. 

Нивната дебелина изнесува повеќе од 200 м, но во централниот дел на Пелагонија 

и до над 400 м, бидеќи овој дел претставува типичен залив на пелагонското езеро.  

Геолошкиот состав на почвата во рамките на урбаниот опфат обезбедува  

вообичаено фундирање на објекти со мала и средна височина.  Во најголем дел се 

застапени езерски песокливи глиновити седименти како и алувијални и 

делувијални слоеви. Во овој локалитет, земјиштето е од II-III бонитетна класа. 

Најзастапени почви за длабочина на фундирање до 2,0м се чакално-

песокливите почви чија носивост изнесува  до 280-300кн/м2, а на глиновито-

песокливите  до 120-200кн/м2.  За фундирање на објекти со поголеми висини од 

П+3 ката или сложени конструкции со поголеми распони обавезни се посебни 

локални геомеханички испитувања на почвата во рамките на габаритите на 

објектите. 

Педолошкиот состав на почвите е застапен со алувијални почви покрај речните 

токови, полувијални во најнискиот котлински дел, и цементни почви по брановидно 

ридските терени.  

 Најзастапени почвени типови на шар Планина и Сува Гора се 

силикатните.На карбонатните стени се застапени варовници, кафеави 

почвиваровичко-доломитни црници голи варовнички стени, сипои и камењари. Над 

нив со високо планинскиот појас се среќаваат ренкери. Сите планински почви се 

одликуваат со мала продуктивност, додека почви погодни за земјоделска 

обработка на општината се распространети во Полошката котлина. 

 

4.1.4. КЛИМАТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Разнобразните климатски карактеристики од умерено-континетална до 

изразито планиска клима и теренската разиграност на просторот условиле 

разновиден растителен покривач составен од даб, бука и смрека. 

Климата во регионот е континентална и се одликува со студени зими и 

топли и  прилично дождливи лета. Температурите во зима може да паднат и под -

20ºC, додекалетните може да се качат и до 40°C.  Просечните годишни 

атмосферски врнежи достигнуваат околу 500 mm/m2 и имаат  континентален 
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режим, со максимални вредности во периодот од ноември до февруари и 

минамални вредности во периодот од јули до септември. 

 

Една од поважните климатски карактеристики е и интензитетот и  честината  на 

ветровите  во оваа општина.Во продолжеток на текстот следи слика на која  се 

прикажани  изотермите  и  ружата  на  ветрови за К.О. Гостивар. 

 

 
 

Општина Гостивар, се карактеризира со типична - умерена континентална 

клима.Средната годишна температура во Гостивар изнесува10,6 С. Должината на 

траење на периодот со температури над 10  С изнесува 200 дена, а мразниот 

период трае просечно 162 дена. Најладен месец е јануари (-1,6 С, а најтопол е јули 

21,1 С.)  

 Зимите се прилично студени ,а летата топли со свежи летни ноќи, што е 

одраз на непосредното влијание на високите плански масиви на шар Планина. 

Температурниот ход е прилично нерамномерен пратен со изразити температурни 

осцилации, што е обележје на влијанието на умерено континентална клима. Овде 

паЃаат доста врнежи.  Просечната годишна сума изнесува 54 мм. Најврнежлив 

месец е ноември со просечно 156 мм.а со најмалку врнежи се одликува август. 
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Годишната распределба на врнежи е прилично нерамномерна. Врнежите се 

главно со дожд, а само 1/5 од снег. Снег паѓа  околу 90 дена. Маглата е ретка 

појава  и тоа во зимските месеци декември и јануари, а многу ретко во топлиот дел 

од годината. 

Облачноста изразена во десетини , односно степени на покриеност на 

видливиот хоризонт со облаци, изнесува 5,1 десетини. Најоблачен месец е 

ноември (7,20), а најведар август (2,1). Просечно годишно во Гостивар има 104 

ведри и 105 тмурни денови. Како ведар ден се зема оној со средна дневна 

облачност помала од 2десетини, а тмурен поголема од 8 десетини.  

 Просечна годишна релативна влажност во Гостивар изнесува 77% со 

максимум во ноември и декември, а нешто помалку во останатите зимски месеци.  

летните денови се доста повлажни и во овие месеци релативната влажност е 

прилично висока. 

Ветровите  се со различен правец, јачина и честина. Најчести се ветровите 

од северен правец. Брзината на ветровите е умерена со средна 3-4 м/с, а при 

нестабилна временска ситуација и локални непогоди може да достигне вредност и 

до 18-20м/с.     

 

 

4.1.5. СЕИЗМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Во сеизмички активните региони влијанието и последиците од силните 

земјотреси врз животната средина можат да бидат многу сериозни и деструктивни. 

Покрај разурнувањата на инфраструктурата и објектите, негативните ефекти по 

животната средина се појавуваат на просторите на разурнтатите објекти, 

пропратени со појава на пожари. Во соодветните планови за земјотресите исто 

како во соодветните акции после силните земјотреси, постои можност за 

настанување на оштетувања на системите опасни за животната средина. Овие 

системи може да бидат извори на значајни загадувања (хемиски, металуршки и 

слични постројки). Оштетувањата на капитални инфраструктури како што се 

нафтоводи, гасоводи, далноводи може да имаат исто така деструктивни ефекти 

врз животната средина. Иако силни земјотреси не се случуваат многу често 

нивниот деструктивен потенцијал е доволно предупредувачки. Оттука мора 

особено да се има во предвид сеизмичкиот аспект во заштитата на животната 

средина, со оглед на фактот што Република Македонија се смета за изразито 

сеизмички активно подрачје. Според тоа планираните објекти треба да бидат 

проектирани и изведени соодветно, за да бидат резистентни на максимално 

очекуваните потреси за оваа епицентрална зона. 

Врз основа на досегашните сеизмолошки истражувања и макросеизмичката 

реонизација на територијата на РМ, очекуваните максимални земјотреси од 

локални или далечински жаришта, во рамките на урбаното подрачје ќе се 
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манифестираат со епицентрален интензитет до 8 о според МКС скала. Досега за 

градот Гостивар не се правени подетални микросеизмички истражувања. 

 

4.1.6. НАСЕЛЕНИЕ 

 

Националнот  Број  Процент 

Албанци 54038 66.6% 

Македонци 15877 19.5% 

Турци 7991 9.8% 

Роми 2237 3.8% 

Власи 15 0.01% 

Срби 160 0.19% 

Босанци 39 0.04% 

Други 685 0.84% 

Вкупно 81042 100% 

 

БРОЈ НА НАЦИОНАЛНОСТА СПОРЕД ПОЛОТ 

ПОПИС 2002 ГОДИНА 

    

Мажи 24215 

Жени 25330 

Вкупно 49545 
 

 

 

4.1.7. СТОПАНСТВО  

 

 Во националната стратегија за економскиот развој на Република 

Македонија е нагласно дека општата стратешка цел на земјата треба да биде 

развојот на современа индустриска економија со витален сектор на услугите и 

високопродуктивно земјоделие. 

Стратегијата за економскиот развиток на државата, се задржува и на  

пониско ниво, на Општина, односно град, село, како и плански опфат. Во оваа 

стратегија од големо значење е во последните десетина години, капиталот со 

неговите сопственички односи, преминување од општествена во приватна 

сопственост. Со економскиот развиток се зголемува и економската моќ на 

населението, а со тоа и животниот стандард, што повлекува и потреба за нови 

градби.Во планскиот опфат се планира уредување на градежно земјиште, 

наменето за градба на градби  од јавен интерес и градби на индивидуални 

станбени куќи.       
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4.1.8. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

 Културното наследство, според Законот за заштита на културното 

наследство, се материјални и нематеријални добра коишто, како израз или 

сведоштво на човековото творештво во минатото и сегашноста или како заеднички 

дела на човекот и природата, поради своите археолошки, историски, уметнички, 

архитектонски, урбанистички, амбиентални, технички, социолошки и други научни 

или културни вредности, својства, содржини или функции, имаат културно и 

историско значење и заради нивната заштита и користење се наоѓа под правен 

режим согласно со овај и друг закон.  Културно наследство, (кое може да биде: 

недвижно, движно и духовно), кое има културно и историско значење за човекот и 

природата, и заради нивна заштита и користење, се наоѓа под правен режим 

согласно Законот за заштита на културното наследство ( Сл. в. на РМ бр. 20/04 и 

115/07), во овај плански опфат,  не постои.     
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4.2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

 

При стратегиската оцена на планскиот документ посебно внимание треба 

да се посвети на состојбата на животната средина, па со таа цел беше направен 

преглед и анализа на состојбата на сите елементи на животната средина, кои би 

биле најосетливи при реализацијата на детален урбанистички план за дел УЕ 

„В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - Општина Гостивар 

4.2.1. КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТЕН ВОЗДУХ 

 

Според информациите за активностите на МЖСПП за мерење на квалитет 

на воздух со помош на автоматските станици за мониторинг на воздух утврдено е 

дека на територија на општина Гостивар нема таква мерна станица за мерење и 

следење на квалитет на воздух. Се претпоставува дека во општина Гостивар, 

состојбата со квалитетот на воздухот е задоволителна. Тоа се должи на фактот 

што во општината не постојат големи индустриски капацитети од поголеми 

размери кој што во значителен обем би влијаеле на квалитетот на амбиентниот 

воздух. 

Како евентуални стационарни извори на загадување на воздухот може да 

се земе фрекфенцијата од возилата заради близината на магистралниот пат за 

Охрид како и на интензивните сообраќајни движења на останатите регионални 

патишта. Најголемото влијание на загадувањето на воздухот во општината е 

резултат на  начинот на затоплување на домовите на локалното население, при 

што во најголем број случаи се користи огревно дрво или јаглен. 

4.2.2. БУЧАВА 

 

Во општина Гостивар не постојат релевантни податоци за мерења на 

нивоата на бучавата врз животната средина, што значи дека не постојат никакви 

пишани документи кои би потврдиле официјални податоци од аспект на мереење 

на бучава. 

Доколку се земе инфраструктурата  и индустрискиот развој на планскиот 

зафат, може да се заклучи  дека во подрачјето на  општина Гостивар нема 

сигнификантно да се надмине нивото на бучава над доволената граница, во 

согласност со дозволените прагови на бучава, утврдени во Правилникот за 

гранични вредности на ниво на бучава во животната средина (Сл. весник на РМ, 

бр. 79/07) поради намалениот развој на индустријата како и поради релативно 

големиот сообраќај. Потребно е да се напомене дека поради различната 

категоризација на одредени зони кои спаѓаат во урбанистички план, потребно е да 

се почитуваат законските одредби согласно Правилникот за гранични вредности на 

ниво на бучава врз животната средина. 
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4.2.3. ВОДЕНИ РЕСУРСИ 

 

Како една од рељефните карактеристики, а во исто време и многу важна  

хидрографска карактеристика на  општина  Гостивар  е  тоа дека  во непосредна близина се 

наоѓа изворот на најголемата река во нашата  држава - Вардар , поточно во селото Вруток. 

Реката Вардар е најголемата река во Македонија и нејзиното присуство во овој крај претставува 

навистина големо богатство, како од визуелна гледна точка, така и од хидролошки 

потенцијал, односно капацитет на вода. Самото течение на Вардар кое пак се 

протега во поголемиот дел на Горни Полог (дел од  Полошката  котлина) кој припаѓа  на  

Општина  Гостивар, има мошне  интересна местоположба и е погодно за мелиоративни зафати. 

Исто така, во западниот дел од  Општина Гостивар се наоѓа и една од најчистите реки во 

Македонија реката Радика која што не може да се искористи од ваков аспект поради нејзината 

местоположба, но затоа пак таа  може  да  послужи  како  основа  за  развој  на терцијалниот 

сектор поточно  туризмот  и  риболовот  во  овој  дел  од   Општина  Гостивар. Како  најголем 

хидрографски објект  во  оваа  Општина  се издвојува Мавровското Езеро кое исто така со 

својата убавина претставува бисер не само во Катастарската Општина Гостивар туку и 

пошироко. Во  прв  план  водите  од  ова вештачко езеро се искористуваат за добивање на 

електрична енергија, но треба да се напомене дека капацитетот на вода  на ова езеро  може 

рационално да се искористи и за наводнување на поголемиот дел на обработливите површини 

во Полошката котлина.  

Примероците што неодамна биле земени од реката Вардар укажуваат на 

полош квалитет на реката. Официјалното мислење и податоците од Управата за 

хидрометеоролошки работи во однос на сегашното испуштање на нетретирана 

отпадна вода во Вардар е дека постои сериозна можност за избивање на 

епидемија и пролиферација на заболувања предизвикани од водата, како што се 

хепатитис и гастроентеритис. Покрај тоа, се смета дека природната средина и 

водниот екосистем се делумно уништени.  

4.2.4. БИОДИВЕРЗИТЕТ 

 

Зоните на вегетација се стриктно поделени на субмедитерански, букови 

шуми, дабови шуми и високопланински ливади со бројни форми на заедници и 

видови. Фауната во главно се состои од средноевропски и медитерански видови  

застапени во голем број и вариетети. Наредната слика ја прикажува картата на 

биодиверзитет на Република Македонија 
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Карта на биодиверзитет на Р. Македонија 

 

Според Вториот национален извештај на Конвенцијата за климатски 

промени, во Македонија се регистрирани преку 16,000 видови, од кои 845 се 

ендемити. Антропогеното делување влијае или ги загрозува стаништата. Долните 

табели преземени од Државниот завод за статистика даваат преглед на 

присутните и загрозени видови. 

 

 
Преглед на ендемични растителни видови на територијата на Република 

Македонија 
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Преглед на ендемични жрбетни видови на територијата на Република 

Македонија 

 

 
Преглед на загрозени видови габи на територијата на Република Македонија 
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Земјоделското производство е од големо значење за Полошкиот регион. 

Имајќи го во предвид рамничарскиот и ридско планинскиот релјеф, со кој во 

голема мера се одредува карактерот на земјоделското производство во кое 

преовладува: сточарството (говедарство, овчарство, козарство), живинарството 

(кокошки) и пчеларство, поледелството: житните култури (пченица, јачмен, рж, 

овес и пченка), индустриските, фуражните култури, (пченка силажа, луцерка, 

експарзета, сточен грашок, граорица, вештачки ливади и др.), нивските култури 

(компир, бостан, грав и друго), градинарските (домат, пиперка, кромид, зелка и др.) 

овоштарството (јаболко, праски, кајсии, сливи, вишни и друго), печурки, природни 

ливади и пасишта. Од ова може да се заклучи дека аграрот во Гостиварскиот 

регион, дава големи можности за развој на стопанството, со отварање на нови 

работни места, остварување на финансиски ефекти и добар стандард на 

населението во руралните средини. 

На поголем дел од необработените површини лесно може да се сретнат 

растенија како што се: треви (Senecio vulgaris), вратика (Lolium tempoletum) 

Glebonis segetum, булка (Papaver rhoeas), љубичица (Viola sp), бодлика (Sircium 

arvense), глуварче (Tеraxacum officinale), тегавец (Plantago spp), ливадска трева 

(Poa spp.).  

Најдоминанти птици  што се присутни  во близина на планскиот опфат се 

див гулаб (Columbia livia), чавка (Pica pica) и врапче (Passer montanus). Од 

зимските преселници се детектирани сколовранецот (Sturnus vulgaris balcanicus), 

враната (Corvus cornix) и чавката (Corvus monedula). Можно е на подрачјето да се 

присутни еребица камењарка (Alectoris graeca) и полска еребица (Perdix perdix), 

како и степската ветрушка (Falco naumanni)  

Во испитуваното подрачје се среќаваат и одредени видови на рбетници, 

претежно претставници на водоземци и влекачи. Почесто присутни видови се 

ридската желка (Testudo hermanni) и полската желка (Testudo graeca), кои се 

регистрирани според листата на IUCN глобална категорија на закана како ранлив 

вид (Testudo graeca), односно блиску до вид под закана (Testudo hermanni). 

Во пределот на испитување нема забележано загрозени видови ниту од 

флора и фауна, ниту пак ендемични видови  заштитени со закон. 

 

4.2.5. ПОЧВА 

 

Терените на кои се наоѓа градот Гостивар припаѓаат на станишта на плоскач и 

цер. Тие станишта во градот се наполно уништени, а во неговата непосредна околина 

се трансформирани во земјоделски површини и пасишта од заедницата на степски 

ливади.  

Заштитата на земјоделското земјиште, како една од приоритетните определби на 

Просторниот план, од аспект на забрана на пренамена на земјиште со квалитет од I-ва 

до IV-та бонитетна класа за неземјоделски цели се регулира со Законот за земјоделско 
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земјиште (Сл. весник на РМ, бр. 135/07). Согласно Законот за земјоделско земјиште, при 

зафаќање на нови земјоделски површини од I, II, III и IV-та бонитетна класа, предвидени 

со програмата за изработка на урбанистички планови и проекти, единиците на 

локалната самоуправа се должни да прибават согласност за трајна пренамена на 

земјиштето од министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

Процесот на уништување и нарушување на почвата во непосредна близина на 

планскиот опфат е инициран од несовесниот однос на човекот како фактор, 

деструктивни промени на почвениот слој заради неправилна обработка на аграрните 

површини, ерозија на земјиштето, систематско и стихијно уништување на шумите и  

соголување на земјиштата. Општо познато е дека во се поголема мера се користат 

загадени води за наводнување на плодните површини, дека почвите се со поголеми 

промени на физичко хемиската структура поради употреба на хемикалии (агрохемиски 

средства). Неправилното управувување со отпад како и со отпадните води е уште една 

од причините за промена на квалитетот на почвата. 

 

4.2.6. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

 

Јавното претпријатие Комуналец при Општина Гостивар е задолжено за 

собирање и депонирање на цврст комунален отпад, одржување на јавната чистота 

и други комунални услуги. Претпријатието, во моментов се соочува со проблемот 

на депонирање на цврстиот комунален отпад. Комуналната депонија Русино, која 

се наоѓа во близина на Гостивар не ги задоволува потребите и стандардите за 

депонирање на цврст комунален отпад на населенито од општината. Жителите на 

населеното место, освен што го предаваат генерираниот отпад на комуналното 

претпријатие,  добар дел и го одлагаат на дивите депонии во блиската неспоредна 

околина, што претставува неорганизирано третирање на отпадот и закана за 

здравјето на мештаните. 

 

4.3. СЕГАШНИ ПРОБЛЕМИ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО И ОКОЛУ 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

 

Со цел да се насочи планскиот развој кон реално, економски издржано и 

еколошко квалитетно решение во однос на карактерот и намената на просторот, 

системот на градби и стандарди, сообраќајот и структурата потребно е да се 

реализираат целите на планскиот документ. За таа цел најпрвин треба да се 

скенираат постоечките проблеми кои се однесуваат во и околу планскиот опфат. 

Во случајот таквите проблеми се однесуваат на следното: 

 

 Неконтролиран урбан развој  
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Предмет и главни цели на Генералниот урбанистички плане е да содржи 

соодветна планска документација со почитување на законските прописи, 

стандарди и нормативи при планирањето на изградбата. Индикатор за 

одредување на ваквата состојба е процентот на изградени 

инфраструктурни објекти и бројот на издадени дозволи за секоја градежна 

парцела.  

 

 Измена на струкурата на пределите и нивниот еколошки квалитет 

според застарениот локален еколошки акционен план на општина Гостивар. 

Предмет и главни цели на планската документација  е да изгради 

инфраструктура која нема да ги загрозува природните вредности. 

 

 Неконтролирана урбана градба и појава на дивоградби според 

Локалниот еколошки акционен план на општина Гостивар.. Предмет и 

главни цели на планската документација  е да изготвува планска  

документација со почитување на законските прописи, стандарди и 

нормативи. 

 

 

5. ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Главна цел на планската документација е да се  поттикне локалниот стопански 

развој, како и да обезбеди поквалитетна организација, инфраструктурна 

опременост и уреденост на просторот. Поединечни цели на документот се: 

 

 Придонес кон заложбите на Република Македонија за спроведување на 

концепцијата на просторната организација на стопанските дејности по пат 

на нивна дисперзија и концентрација; 

 Овозможување на приватни иницијативи и поттикување на приватни 

инвестиции во развивање на стопанството; 

 Поттикнување на развојот на стопанството, развој на сервисни и 

производствени дејности. 

 

При спроведувањето на деталниот урбанистички план со кој се врши организација 

и користење на просторот во рамките на планскиот опфат за стопански активности, 

решенијата треба да овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на 

природните и создадени ресурси и богатства, како и сообраќајно и информатичко 

поврзување. 
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6. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Ова поглавје се однесува на развојот во рамките на планскиот опфат без 

имплементација на изработениот  урбанистички план. Таканареченото do nothing 

сценарио или состојба без имплементација на планскиот документ е  неизбежна 

опција што треба да се разгледа при секоја стратегиска оценка  чија цел е да 

обезбеди основа со која што понатаму треба да се споредат сите бенефити или 

слабости од (не) имплементацијата на планскиот документ. 

Состојбата без имплементација на планскиот документ подразбира иднина на 

подрачјето на планскиот документ без имплементација на планираните активности 

од планскиот документ, односно продолжување на моменталната состојба онаква 

каква што е сега. Влијанијата од состојбата без имплементација на планскиот 

документ може да се поделат во три групи: 

 Економски влијанија 

- Отсуство на инвестиции во нови бизниси, кое што ќе резултира со слаб 

локален економски рзвој; 

- Ограничен инфраструктурен развој на општината; 

- Успорување на економскиот развој на територијата на планскиот опфат; 

- Намалени буџетски приходи. 

 Социјални влијанија 

- Немање на доволно работни места и зголемување на бројот на 

невработени луѓе; 

- Иселување на младите луѓе во други градови или надвор од Македонија 

поради немање работа   

 Влијанија врз животната средина  

- Зање на животната средина на непроменливо ниво 

- Непрочистени отпадни води 

- Загадени водни реципиенти  

- Отсуство или намален одржлив развој 
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7. ВРСКА И УСОГЛАСЕНОТ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ СО ДРУГИ 

РЕЛЕВАНТНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 

 

Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на 

Деталниот урбанистички план за општина Гостивар е во согласност со одредбите 

на Генераниот урбанистички план на општина Гостивар и Просторниот план на 

Република Македонија кој е усвоен од Собранието на Република Македонија, на 

седницата одржана на 11 јуни, 2004 година. Просторниот план претставува 

највисок, стратешки, долгорочен, управувачки документ, по карактер интегрален 

развоен проект со чија помош се дефинира просторната организација на државата 

и целите и концепциите на просторниот развој на одделни области, како и 

условите за нивна реализација. Основна стратешка определба на Просторниот 

план на Републиката е остварување на повисок степен на интегрираност на 

просторот на државата и обезбедување услови за значително поголема 

инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите европски 

стандарди. Со Просторниот план на Р. Македонија, се утврдуваат условите за 

хумано живеење и работа на граѓаните, рационално управување со просторот, 

спроведување на мерки за заштита и унапредување на животната средина и 

природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи.  

Спроведувањето на планот подразбира задолжително усогласување на 

соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на планови 

од пониско ниво. Спроведувањето на планот се остварува со изготвување и 

донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од 

посебен интерес, како и со урбанистички планови за населените места и друга 

документација за планирање и уредување на просторот. 

Основа за изработка на планот е стратегијата за развој и наменската 

употреба на земјиштето утврдено со усвоениот Просторен План на Република 

Македонија за 2002 до 2020 година, а ќе се изработи врз основа на 

методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со Законот за просторно 

и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 24/08 пречистен текст) и 

подзаконските акти што произлегуваат од истиот.   

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, 

посебно тежиште се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. 

Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на 

ограничување во планирањето на активностите, заради што е неопходна процена 

на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и 

промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна 

намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и соодветниот 

третман на културното богатство согласно со неговата културолошка и 

цивилизациска важност и значење.  
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Деталниот урбанистички план изработен е и во согласност  со Вториот 

Национален Еколошки Акционен План (НЕАП), според кој покрај проблемите со 

квалитетот на животната средина, се утврдени и мерки за надминување на тие 

проблеми, односно рационално користење и уредување на просторот и 

зачувување на природните богатства во согласност до концептот за одржлив 

развој. 

 

8. ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на 

ограничување во планирање на стопанските активности, заради што е неопходна 

процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата 

и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна 

намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на 

животната средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот третман на 

културното богатство согласно со неговата вредност и значење.   

Република Македонија со цел заштита на животната средина има направено 

голем исчекор преку донесување на низа закони и подзаконски акти, кои се во 

согласност со Европските Директиви и голем дел од нив се транспонирани во 

националното законодавство од областа на животната средина.  

Во Законот за животна средина се транспонирани обврските за заштита на 

животна средина усогласени со ЕУ Директивите, а кои се однесуваат на Оценка на 

влијанијата на проектите врз животната средина, Стратегиска оценка на 

влијанието на планските документи врз животната средина, Интегрираното 

спречување и контрола на загадувањето. Истите во голем дел се усогласени со 

техничките барања на ЕУ Директивите преку донесени значителен број на 

подзаконски акти. 

При подготовката на извештајот за стратегиска оцена за детален 

урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - 

Општина Гостивар врз животната средина, беа земени во предвид сите важечки 

законски прописи и  стручна литература релевантна за оваа област. Исто така 

беше направена и анализа за одредување на целите на заштита на животната 

средина содржани во планските документи донесени на локално ниво. 

 

8.1. ГЕНЕРАЛНИ ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА 

ПРЕДМЕТНИОТ ОПФАТ 

 

Во подготовката на извештајот земени се предвид целите на заштита на 

животната средина одредени на национално и меѓународно ниво, а кои се 
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релевантни за планскиот документ. Генералните цели за заштита на животната 

средина земени во предвид при подготовката на урбанистичкиот план, односно кои 

се очекува да се постигнат со мерките за избегнување, ублажување и/или 

компензација на потенцијалните влијанија предложени во овој извештај се: 

 Зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на 

животната средина; 

 Заштита на квалитетот на амбиентниот воздух, избегнување, спречување 

или намалување на штетни емисии во воздухот; 

 Достапност до доволни количества квалитетна вода, заштита, зачувување и 

постојано подобрување на расположливите водни ресурси, спречување или 

намалување на штетни испуштања, одведувањето и третман на 

комуналните отпадни води, третман на отпадни индустриски води од страна 

на самите субјекти; 

 Избегнување и намалување на создадениот отпад, негово повторно 

искористување, отстранување на прифатлив начин; 

 Рамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на 

просторот; 

 Рационално користење и заштита на земјоделското земјиште; 

 Рационално и одржливо користење на природните ресурси; 

 Користење на обновливи извори на енергија; 

 Зачувување и заштита на растителниот и животинскиот биодиверзитет; 

 Избегнување, спречување или намалување на бучавата. 

 

8.2. ЦЕЛИ НА СОЖС 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТ СОЖС ИНДИКАТОРИ 

- Подобрување на 

квалитетот на живот на 

локалното население,  

 

- Подобрување на 

здравјето на луѓето  

 

- Зголемување на 

животниот стандард 

Сите медиуми на 

животната средина  

 

 

 

Население  

- Измерени вредности за емисии во 

медиумите на животната средина, 

- Намалени психо-физички 

заболувања на населението, како 

резултат на нарушен квалитет на 

животната средина, 

- Зголемен животен век 

- Зголемена стапка на вработеност 

- Намалена миграција 

- Намален број на жители кои што 

живеат во сиромаштија 
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- Подобрување на 

квалитетот на воздухот  

 

- Намалување на 

емисиите на 

стакленичките гасови 

Квалитет на воздухот  

 

 

 

Климатски фактори 

 

- Концентрација на измерените 

вредности во границите на МДК 

- Непроменетата состојба на квалитет 

на амбиентен воздух во однос на 

измерените концентрации на 

амбиентен воздух мерени во 

претходната постојна состојба 

- Број на објекти кои користат 

алтернативните извори на енергија 

- Број на вработени кои користат 

јавниот транспорт 

- Заштита и подобрување 

на квалитетот на водата и 

почвата 

Површински води 

 

Подземни води 

 

Квалитет на почва 

- Квалитет според хемиски и микро-

биолошки анализи на третирана 

отпадна вода 

- Квалитет на подземните води во 

рамките на МДК 

- Подобрена ефикасност во употреба 

на водата  

- Количина на отпад кој е одложен на 

депонија 

- Заштита и унапредување 

на биодиверзитетот 

Флора, фауна  

 

Природни 

живеалишта 

- Процент на зачувани живеалишта и 

видови 

- Соодветно управување 

со отпадот 

Управување со отпад  

 

Квалитет на почва 

 

Квалитет на 

површински и 

подземни води 

- Намален процент на генериран 

отпад 

 

- Зголемен процент на рециклиран и 

повторно употребен комунален отпад 

 

- Минимизирање на 

појавите на несреќи и 

хаварии 

Сите медиуми од 

животната средина 

- Намален или елиминиран ризик од 

несреќи и хаварии 
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9. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ВРЗ 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

Подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на влијанијата врз 

животната средина ги зема во предвид влијанијата врз специфичните медиуми од 

животната средина од имплементација на урбанистички план, во поширок обем, 

глобално и кумулативно; пред изградба на поединечните проекти/објекти, кои 

влегуваат во состав на планскиот опфат, ќе се пристапи кон подетална анализа на 

можните влијанија врз животната средина во конструктивна, оперативна и 

постоперативна фаза, согласно глава XI - Барања за изработка на Оцена на 

влијанието врз животната средина на одредени проекти, член 24 од Законот за 

животна средина (Сл. Весник на РМ, бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007 и 159/2008). 

Врз основа на извршените анализи на веројатните влијанија при 

имплементација на планскиот документ утврдени се влијанијата кои позитивно се 

рефлектираат врз социо-економската состојба на населението, како и оние кои 

предизвикуваат негативни ефекти врз медиумите и областите на животната 

средина.  Анализата подразбира разгледување на влијанијата на планскиот 

документ како  целина и во поширок обем, од глобален, стратегиски аспект, без 

при тоа, да се разгледуваат поединечните проектни содржини опфатени со 

планскиот документ. Со имплементацијата на детален урбанистички план за 

дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - Општина Гостивар за 

плански период 2014–2019 година, се очекуваат позитивни влијанија врз социо-

економскиот развој на Општината и пошироко, како што е подобрување на бизнис 

климата,  развој на комерцијални, трговски и угостителски дејности, отворање на 

нови работни места, зголемување на доходот по глава на жител и стапката на 

економски раст, зголемување на нивото на животен стандард и др, користејќи ги 

притоа предностите што ги нуди местоположбата на овој стопански комплекс и 

добрите комуникациски врски. 

 

9.1. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни 

долгорочни влијанија врз демографскиот развој на населението од околината. 

Отворањето на нови работни места, зголемувањето на пазарниот потенцијал, ќе 

доведе до зголемување на нивото на животен стандард. Во прилог на заштитата 

на животата средина и човековото здравје одат и предвидените плански решенија 

во смисла на: обезбедување на дрвореди и друго зеленило и богато хортикултурно 

уредување на урбаните комплекси и сообраќајниците.   
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9.2.  ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕКОВОТО ЗДРАВЈЕ 

 

Во текот на изградбата на поединечните деловни и инфраструктурни 

објекти, предвидени со овој урбанистички план, се очекуваат времени и локални 

влијанија во смисла на директни афектирања врз човековото здравје, како 

резултат на појавата на бучава, вибрации, емисии во воздухот од возилата, 

прашина итн. Нивниот интензитет и обем детално ќе биде анализиран со 

изработка на соодветните студии за оцена на влијнието на проектите врз животнат 

средина и елаборатите за заштита на животната средина. 

 

9.3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ И 

КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

Со имплементација на Урбанистичкиот план не се очекуваат значителни 

негативни влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух и промена на 

климатските фактори од работата на планираните деловните субјекти - заради 

видот и природата на нивната основна дејност. Извори на загаденост на 

амбиентниот воздух се: 

1. инсталации кои се користат во технолошки процеси и енергетски градби 

(стационарни извори); 

2. мотори со внатрешно согорување вградени во возила (подвижни извори); 

3. горива. 

Управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух се врши преку: 

- оценување на квалитетот на амбиентниот воздух и 

- донесување и спроведување на плански документи. 

Негативни ефекти ќе има посебно во деновите со магла, кога воздухот е оптеретен 

со штетни гасови од котларниците во фабриките, домашните ложишта и 

автомобилите. Најчест ветер има кога дува југозападниот ветер (пролет), кога се 

чуствува загаденост на воздухот од индустриските капацитети, но истиот е со 

помала честина од 112% во ружата во однос на североисточниот кој има 258% во 

ружата. 

Сепак, предвидените плански решенија за сообраќајната инфраструктура со 

обезбедување на заштитни зелени појаси и богато хортикултурно уредување на 

урбаните комплекси преставуваат основа да се очекува дека тоа нема да 

придонесе кон значајни нарушувања на квалитетот на воздухот во поширокото 

подрачје или да доведе до климатски промени. 
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9.4. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОДИТЕ 

 

Најголеми загадувачи на водата кои се слеваат во реката Вардар се 

индустриските капацитети кои не ги прочистуваат отпадните води. Со тоа се 

нарушува квалитетот на водите кај реципиентите од отпадните води.  Во градот 

има делимично нерегулирани порои. Истите во планскиот период треба да се 

регулираат. Во одредени подрачја се појавуваат подземни води, за кои треба да се 

превземат соодветни мерки, за да не се создадат вештачки бариери за планирање 

на просторот. 

Планските решенија за комуналната инфраструктура (изградбата на 

пречистителната станица) и одведувањето на фекалните и атмосферски води  

нема да дозволат истите неконтролирано да се испуштаат во блискиот реципиент. 

Според тоа, не се очекуваат значителни влијанија врз површинските и подземните 

води. Истовремено треба да се има предвид дека  неправилното управување со 

отпадот, може да доведе до нарушување на квалитетот на подземните и 

површинските води. 

 

9.5. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОЧВАТА 

 

При изработка на планскиот документ и анализите за природата и употреба 

на земјиштето кое се наоѓа во планскиот опфат ќе се оствари рационално 

користење на земјиштето кое ќе ефектуира со веќе споменатите бенефити.  

Не се очекуваат значителни негативни влијанија врз почвата како резултат 

на имплементација на урбанистичкот план, имајќи ги во предвид добро 

компонираните плански решенија за комуналната инфраструктура од аспект на 

соодветно управување со отпадните води и отпадот. Со ваквите решенија се дава 

можност работењето на идните деловни субјекти, како и инфраструктурните 

објекти да се остварува нормално и со доследно спроведување на законските 

обврски да спречат било какво загадување на почвата во самиот плански опфат.  

Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата од изградбата 

и оперативната фаза на планираните капацитети во урбаниот блок се проценуваат 

како не многу значајни, со оглед на предвидените заштитни зелени зони и 

природата на предвидените дејности. 

 

9.6. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРЕДЕЛОТ 

 

Имплементацијата на урбанистичкиот план ќе има позитивно влијание на 

пределот од аспект на пејзажна и функционална компонираност и ќе делува како 
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една осмислена урбанизирана целина во која покрај градежните објекти се 

предвидени зелени површини со хортикултурно уредување. 

 

9.7. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 

На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат има регистрирани културни 

наследства, но сите активности независно од фазата ќе се реализираат согласно 

законските одредби кои се однесуваат на заштита на културното наследство. 

Планирањето на заштитата на недвижното културно наследство е 

нераскинлив дел на планирањето на економскиот, социјалниот и просторниот 

развој на  одделни подрачја и земјата во целина, а во тие рамки и на просторното 

и урбанистичкото планирање.  

Инвентарот содржи список на регистрираните  и евидентираните  недвижни 

споменици на културата, што подразбира список на недвижните предмети со 

утврдено својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои 

основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: археолошки 

локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, 

мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други 

споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на 

настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците. Согласно Законот за 

заштита културното наследство (Сл.весник на  РМ бр. 20/04), недвижно културно 

наследство е поделено на видови: споменици, споменички целини и културни 

предели. 

При изработка на планска документација од пониско ниво, потребно е да се 

утврди точната позиција на утврдениот локалитет  со културно наследство. 

Доколку се утврди  дека планираните содржини,  се во зоната на локалитетот со 

културно наследство, потребно е да се применат плански мерки за заштита на 

недвижно културно наследство: 

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во 

процесот на изработката на просторните и урбанистички планови 

заради обезбедување на плански услови за нивната заштита, 

остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и 

активно користење на спомениците на културата за соодветна 

намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и 

услугите и во вкупниот развој на државата; 

- усогласување на методологијата, критериумите и постапката за 

валоризација на недвижното културно наследство, на органите и 

организациите надлежни за нивна заштита заради класификација, 

категоризација и утврдување на соодветен режим на заштита на 

најзначајните регистрирани и евидентирани споменици и споменични 

целини; 
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- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на 

најзначајните споменички целини и објекти и организација и 

уредување на контактниот, околниот споменичен простор заради 

зачувување на нивната културно-историска димензија и соодветна 

презентација; 

- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови 

заради усогласување од аспект на заштита на недвижното културно 

наследство. 

Согласно Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 

бр. 51/05), во просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата 

за недвижното културно наследство, задолжително се утврдуваат: плански мерки 

за заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на 

режимот на нивната заштита. 

Вградувањето соответен режим за заштита на недвижното културно 

наследство во просторен и урбанистички план се врши според заштитно-

конзерваторски основи за културно наследство (Согласно чл. 71 од Законот за 

заштита на културно наследство). 

 Согледувања на можни негативни влијанија врз споменичкото наследство во 

процес на планирање и уредување на просторот. Основно правило за зачувување на 

културното наследство и негативните влијанија од процесот на планирање и уредување на 

просторот е соработката на проектантските организации односно инвеститорот со 

надлежната институција за заштита на спомениците на културата. Постапувањето според 

насоките во заштитно конзерваторските основи обезбедува донесување на плански 

решенија кои нема да бидат во спротивност со законските акти од доменот на 

наследството, што ќе овозможи услови за нивна соодветна имплементација. На тој начин 

ќе се избегнат негативните импликации од забрзаната урбанизација и ќе се овозможи 

вклучување на културното наследство во современиот урбан развој. 

9.8. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ БИОДИВЕРЗИТЕТОТ  

 

Во пределот кој се наоѓа во рамките на планскиот опфат не се 

евидентирани карактеристични видови од флора и фауна кои ендемични и 

загрозени видови, како и  карактеристични природни живеалишта кои би биле 

директно загрозени со имплементација на планската документација.  

Со реализацијата на урбанистичкиот план се очекуваат негативни влијанија 

врз флората и фауната кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат, но истите 

нема да бидат значајни. Посебно ќе има негативно влијание на птиците бидејќи 

тие се чуствителни на човеково присуство. Меѓутоа мора да се земе во предвид и 

фактот дека на овој простор тоа присуство е евидентно поради претходно 

интензивниот сообраќај по патиштата.  

Заради деградирање на живеалиштата и прекинување на ареалите на 

движење, се очекува раселување на дел од животинскиот свет во околниот предел 
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со исти особености. Динамиката на ваквите влијанија ќе зависи од динамиката на 

реализирање на урбанистичкиот план. Негативните влијанија ќе бидат локални и 

не се очекува да бидат значителни. Конкретни  мерки дадени за поединечен 

регион од планскиот опфат со што ќе бидат детално обработени сите негативни 

влијанија поединечно врз живите организми кои се наоѓаат тука, ќе бидат 

предложени преку изработка на Студии за оцена на влијание врз животната 

средина.  

9.9. ВЛИЈАНИЕ  ПОРАДИ ЗГОЛЕМЕНА БУЧАВА 

 

Со реализацијата на овој урбанистички план можни се негативни влијанија 

врз животната средина предизвикани од зголемена бучава, посебно во фаза на 

изградба во урбаниот блок согласно планираните дејствија, како и поради 

сообраќајот. Извор на бучава главно ќе биде зголемената фреквенција на моторни 

возила во реонот. 

  

9.10. ВЛИЈАНИЕ  ПРЕДИЗВИКАНО ОД УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАДОТ 

 

Со Законот за управување со отпадот (Сл. в. на РМ бр. 68/04, бр. 107/07, бр. 

102/08 и 143/08, бр. 124/10) се уредуваат: управувањето со отпадот, плановите и 

програмите за управување со отпадот, правата и обврските на правните и 

физичките лица во врска со управувањето со отпадот, начин и  условите под кои 

може да се врши собирање, транспортирање, третман, преработка, складирање, и 

остранување на отпадот и др. Целите на овој закон се да се обезбеди: 

- избегнување и, во најголема можна мера, намалување на количеството 

на создадениот отпад; 

- искористување на употребливите состојки на отпадот; 

- одржлив развој, преку зачувување и заштита на природните ресурси; 

- спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната 

                   средина; 

- остранување на отпадот, на начин што е прифатлив за животната 

                  средина и 

- висок степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на 

луѓето. 

Управувањето со отпадот е дејност од јавен интерес, која се врши во 

согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој 

закон. Според планските решенија отпадот кој ќе се генерира во комплексот ќе се 

изнесува од страна на овластена фирма, во случајот ЈП Комуналец Гостивар и ќе 

се депонира на депонија Русино, како единствена алтернатива во моментот, до 

донесување на ново решение за санитарна депонија. 
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Комерцијалниот отпад кој ќе биде застапен според природата на дејностите 

кои ќе се одвиваат во комлексот се очекува да биде третиран од страна на 

овластени фирми.  

Планската документација предвидува изградба на пречистителна станица, 

поради што е потребно правилно да се третира милта која редовно ќе се генерира 

од пречистителната станица и чиј третман ќе биде дефиниран со избраната 

технологија во рамките на идните идејни проекти.  

Согласно законската регулатива, создавачите на отпад се должни да ги 

превземат сите мерки за заштита на животната средина. Со доследна примена на 

овие законските обврски, не се очекуваат значајни негативни влијанија од 

создадениот отпад. 

 

10. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ 

ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Примена и планирање на мерки за намалување на негативните влијанија 

врз животната средина, односно на причините кои допринесуваат планскиот 

документ да има негативни влијанија врз животната средина, допринесува до  

намалување и неутрализирање на овие влијанија.  

 

10.1. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ НАСЕЛЕНИЕТО   

    Спроведувањето на планскиот документ се очекува позитивно да влијае врз 

демографскиот развој на населението во околината. Со реализација на овој 

плански потфат ќе се ублажи состојбата од социоекономски аспект, поради фактот 

за потенцијални вработувања и подобрување на животните прилики на граѓаните.  

Со усвојувањето на планската документација ќе се стекнат потребните 

предуслови за отпочнување на инвестициски циклус кој ќе значи подобрување на 

економските перформанси на општината и решавање на социјалните прашања. 

Овие позитивни влијанија се од долгорочен карактер и ќе значат решавање на 

значајни прашања од областа на домување, подобрување на животниот стандард 

и сл. 

 

10.2. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕКОВОТО ЗДРАВЈЕ 

 

Согласно планското решение планирано е подобрување на сообраќајна 

инфраструктура, комуналната инфраструктура, зеленилото и хортикултурно 

уредување, третман на отпадните води со иградба на пречистителна станица, 

организирано управување со отпадот и сл. Сите овие мерки обезбедуваат 



Извештај за стратегиска оцена на детален урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО 
Дебреше - Општина Гостивар 

 

 

64 

 

директна и индиректна заштита на човековото здравје. Овие решенија ја 

намалуваат можноста за загрозување на човековото здравје 

 

10.3. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА     

АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ И КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

 

Во планскиот документ донесени се решенија за формирање на заштитен 

зелен појас и хортикултурно уредување на урбаниот блок, како и примена на 

најдобрите достапни техники за планирање и изградба на индустриски капацитети. 

Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот воздух и 

климатските промени  предизвикани од емисијата на издувни гасови од 

зголемената  фреквенција на возилата, генерално се однесуваат на употребата на 

еколошки горива кои се приоритет на Република Македонија, како и примена на 

организиран превоз на граѓаните. На тој начин ќе се избегнат негативните 

влијанија предизвикани од овој начин на загадување на воздухот. Исто така за 

намалување на влијанијата врз амбиентниот воздух и климатските промени, се 

препорачува примена на природниот гас во улога на енергенс и користење на 

алтернативни извори на енергија (пример: сончеви колектори). 

Со цел да се намалат влијанијата врз квалитетот на воздухот од превозните 

средства препорачливо е поголема примена на јавен транспорт и велосипеди од 

страна на граѓаните. Освен тоа, препорачлив е мониторинг на емисии од 

стационарни извори.  Правните и физичките лица сопственици, односно корисници 

на определени инсталации кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во 

амбиенталниот воздух кои се опфатени со државната и/или со локалните мрежи, 

согласно со овој закон се должни да: 

1. инсталираат и да одржуваат во исправна состојба мерни инструменти 

за следење на емисиите на местото на изворот и 

2. обезбедат редовно следење, мерење и обработка на податоците на 

емисиите од изворот на загадувањето и за тоа да водат дневник. 

Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од 

определени поединечни стационарни извори 

1) Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени 

инсталации кои се извор на загадувачки суптанции во амбиентниот воздух, а кои 

не се опфатени во државата и/или локалните мрежи за мониторинг, се должни да 

изградат ситем за следење на изворот на емисии и контрола на квалитетот на 

амбиентниот воздух во реонот на објектот. 

2) Лицата од ставот (1) на овој член следењето и мерењето можат да го вршат 

преку сопствени служби или преку научни и стручни организации или други правни 

лица, доколку се акредитирани за вршење на мониторинг на квалитетот на 

амбиентниот воздух, во согласност со овој закон и друг закон. 
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Тоа значи дека за обезбедување на квалитет на воздухот, потребно е во 

сите објекти што испуштаат штетни гасови да се постават уреди за прочистување. 

Во сегашната состојба како загадувачи на воздухот се јавуваат издувните гасови 

од возилата кои се движат по  постојните улици. Се претпоставува дека 

загадувањето што ќе биде предизвикано од начинот на работа, нема да 

претставува загрижувачка опасност по загадувањето на животната средина. За 

подобрување на квалитетот на воздухот во локалитетот, на сите слободни 

површини предвидени се зелени површини. 

10.4. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОДИТЕ 

 

За да се намалат влијанијата врз квалитетот на водите, вградени се мерки во 

техничките и организациони решенија на планскиот документ како што се: 

 изградба на пречистителна станица за соодветен третман на отпадните 

води; 

 собирање и одведување на атмосферските води; 

 редовна контрола на пречистената вода; 

 правилно управување со отпадот, особено со опасниот отпад. 

Со цел да се сочува фондот на извориштата на вода, сите отпадни води 

треба до потребен степен да се прочистат во пречистителната станица. 

Задолжително испитување на пречистените води, пред испуштање во најблискиот 

природен реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на 

материите присутни во пречистената отпадна вода со граничните вредности на 

максимално дозволените концентрации на материите присустни во реципиентот, 

дадени во Уредбата за класификација на водите (Сл. в. на РМ бр. 18/99) член 4. 

Денешниот степен на развиток на сите научни гранки на техниката и хемијата, 

апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, бидејќи може да се прочисти 

готово секој вид на отпадна вода. Со приклучок на објектите во интерен 

канализационен систем и изведбата на пречистителна станица која ќе ги испушта 

пречистените води во реципиентот ќе дојде до намалување на загадувањето на 

почвата во дозволени граници. За подобрување на состојбата треба да се 

овозможи изградба на целосен канализационен систем и одвоен систем, 

прочистување на отпадните води и примена на техничко – технолошки мерки. Со 

прочистување на отпадната вода, као и со заштита на водата од загадување, се 

решава проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. Со 

тоа се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, 

пресуден за егзистенцијата на човекот. 
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10.5. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОЧВАТА 

 

Планската документација нуди препораки и решенија за управувањето со 

отпадните води и отпадот што претставува основен предуслов за спречување на 

негативните влијанија врз почвата, а индиректно и на подземните води при 

потенцијална инфилтрација на отпадните води.  

Карактеристично за градот е што голем дел од обработливите површини се 

претворени во изграден станбен дел, што во планираниот период треба да се 

избегнува како негативна појава бидејќи истото има висок квалитет и е опремено 

со систем за наводнување. Во планскиот период потребно е озеленување на 

соодветните површини со високо и ниско зеленило како доминантни предели со 

високи пејсажи и амбиентални вредности 

Со доследно спроведување на законските обврски на секој деловен субјект 

во објектот ќе се спречи било какво загадување на почвата во регионот. Било 

каков извор на загадување на почвата се утврдува дополнително преку идејни, 

архитектонско-урбанистички проекти. 

 

10.6. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРЕДЕЛОТ 

 

Во планираните активности на планската документација вклучени се 

заштитни појаси за заштита на просторот. Планираната инфрастукура  согласно 

урбанистичкиот план ќе има позитивно влијание на пределот од аспект на пејзажна 

и функционална компонираност и ќе делува како една осмислена урбанизирана 

целина. Сите овие активности ќе служат за зачувување и збогатување на 

амбиентот на просторот. Во планскиот период потребно е озеленување на 

соодветните површини со високо и ниско зеленило. 

Врз основа на одредени критериуми и валоризација на просторот на 

подрачјето на планскиот опфат, не се утврдени објекти или предели кои се 

сметаат за природни богатства и како такви треба да бидат ставени под посебен 

вид на заштита. 

10.7. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО 

 

Во рамките на подрачјето на општина Гостивар постојат бројни остатоци од 

културно историско наследство согласно податокот добиен од Заводот за заштита 

на споменици на културата во Гостивар, па заради тоа потребно е внимателно 

планирање на потенцијалните локации за градба, кои би биле оддалечени од 

подрачјата со културно наследство. 
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Доколку при изведувањето на земјените работи се наиде на траги од 

човечки активности од минатото, изведувачот и инвеститорот на објектот преку 

надзорниот орган се должни привремено да ги запрат градежните активности, да 

превземат мерки за откриените траги да не се оштетуваат и веднаш писмено да го 

известат Заводот за заштита на споменици на културата во Гостивар.  

Заштитата на културното наследство како на споменичките целини така и на 

поединечните културни добра е од приоритетно значење во контекст на планирање на 

просторот и економските и стопански потреби на општината. Тие треба да ја дополнуваат и 

создаваат повисока вредност на урбаните средини, да бидат вклопени во амбиенталната 

целина, да го подигнуваат надворешниот впечаток и идентитет на просторот да ја 

формираат новата слика која ќе допринесе за животот и потребите на градот. Имајќи ја во 

предвид концентрираноста на споменичките добра со културно - уметнички и историски 

вредности, може да се констатира дека постојат две споменичка целина во кои се 

застапени поголем број на објекти кои го одредуваат споменичкиот карактер на зоната. 

Со оглед на предложената категорија на спомениците и елементите и 

карактеристиките кои ги поседува, споменичките комплекси и поединечните 

културни добра со статус на културно наследство од особено значење се 

определува зона на строга заштита во согласност со одредената категорија -големо 

значење и подлежи на режим на заштита прв степен, што подразбира строга 

заштита во согласност со одредената категорија и подлежи на чување, 

одржување, негување и користење на добрата согласно со нивната намена како и 

конзервација или слични зафати на непосредна заштита врз основа на изработени 

конзерваторски проекти и обезбедено конзерваторско одобрение од надлежната 

институција - Управата за заштита на културното наследство. 

Дејствијата што може да предизвикаат промени на заштитеното добро или 

да го нарушат или девалвираат интегритетот на доброто да се усогласат со 

законската регулатива за заштита на културното наследство. Заштитеното добро 

да биде вградено во сите идни ГУП и ДУП на Гостивар со пропишан режим на 

заштита. 

За предложената категорија на споменици кој се наоѓаат во споменички комлекси, 

контактните зони или како поединечни културни добра надвор од границите на целините, 

како значајно културно наследство и елементите и карактеристиките кои ги поседува, се 

предлага режим на заштита втор степен што подразбира зачувување на изворната 

состојба, екстериерот и архитектонскиот израз во согласност со одредената категорија и 

подлежи на чување и одржување на добрата согласно пропишаната законска регулатива 

Не се дозволува вградување и замена на градежните елементи и материјали кои не 

соодејствуваат со карактеристиките на доброто, неговиот архитектонски израз 

спецификите и времето на настанување.  
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10.8. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ БИОДИВЕРЗИТЕТОТ  

 

Со примена на предвидените мерки за заштита на животната средина од 

различни аспекти (отпадни води, бучава, почва итн) ќе произлезе спречување на 

потенцијални негативни влијанија врз флората и фауната. Со помош на 

заштитните зелени зони со висока и ниска вегетација и хортикултурно уредување 

на планскиот опфат, дел од флората ќе се компензира, а со тоа ќе се ублажат 

негативните влијанија. Исто така, за намалување на влијанијата врз поедини 

видови од флората и фауната, се препорачува разгледување на мерки во 

постапката на оцена на влијанијата од секој поединечен проект. Доколку  

дополнително се утврдат влијанија врз биодиверзитетот, ќе се донесат и 

имплементират дополнителни мерки за заштита на одредени загрозени видови и 

нивните живеалишта. 

10.9. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМЕНА БУЧАВА 

 

Проблемот кој се јавува заради зголемена бучава треба да се решава со 

заштитни зелени појаси, богати хортикултурни насади и поставување на звучни 

бариери кон најблиските станбени куќи. 

Доколку во одредени објекти се утврди  поголема бучава поради 

производна намена потребно е да се применуваат најдобри достапни техники за 

намален интезнитет на бучава, согласно законските одредби. Правните и 

физичките лица се должни да и преземаат следниве мерки за заштита од бучава: 

- да одбираат, набавуваат и употребуваат опрема, инсталации, уреди и 

средства за работа и превозни средства кои создаваат ниско ниво на 

бучава, 

- мониторинг на бучавата согласно со интегрираните еколошки дозв 

- да одбираат, набавуваат и употребуваат опрема, средства и апарати 

наменети за помош во домаќинството, кои создаваат бучава во рамките 

на граничните вредности на ниво на бучава, 

- да одбираат, набавуваат и употребуваат производи на кои постои 

ознака за јачината на звукот кој го предаваат, 

- да изведуваат градежни работи, како и да превземаат заштитни мерки, 

на начини и со цел намалување на бучавата и нејзиното доведување во 

рамките на граничнит вредности на ниво на бучава, 

- да изведуваат градби кои ги задоволуваат стандардите за заштита од 

бучава кои се однесуваат на вградување на соодветна звучна изолација. 
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10.10. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ПРЕДИЗВИКАНО ОД  

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 

 

1. Создавачите на отпад се должни, во најголем мера, да го избегнат создавањето 

на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, 

животот и здравјето на луѓето. 

2. При управување со отпадот, по предходно извршена селекција, отпадот треба: 

 да биде преработен по пат на рециклирање, повторна употреба или во друг 

процес за екстракција на секундарните суровини или 

 да се користи како извор на енергија. 

Правните и физичките лица кои преземаат одредени активности во процесот на 

производството, се должни да употребуваат суровини со чија преработка се 

создава помалку отпад, да применуваат технологии кои обезбедуваат почисто 

производство и кои ги штедат природните ресурси, односно да произведуваат 

производи коишто, при нивното производство и употреба, не ја загадуваат 

животната средина или загадуањето да го сведат на најмала можна мера, во 

согласност со начелата за одржлив развој. 

Надлежните органи на Република Македонија, општините, правните и физичките 

лица кои управуваат со отпадот, во согласност со овој закон, се должни да 

донесуваат и да спроведуваат стратешки, плански и програмски документи за 

управување со отпадот. 

План за управување на отпад на РМ, се донесува за период од шест години. За 

реализација на Планот за управување со отпадот на РМ, советот на општините, 

донесуваат план за управување со отпадот на општината, за период од три 

години, а не подолго од шест години. 

Како специфичен проблем се појавува депонирањето на отпадните материи во 

депонија што не се во согласност со законската регулатива. Не  е соодветно 

уредена и заштитена и претставува жариште за загадување на средината. Во 

иднина се наметнува потребата за изградба на санитарна депонија, на која би се 

одлагал отпадот кој нема употребна вредност, а собирањето и транспортот ќе се 

реализира преку Јавното претпријатие. 

За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно 

редовно одлагање на депонија. Со тоа ќе се спречи загадување и на почвите и на 

подземните води, а со тоа и на животната и работна средина воопшто. 

За избегнување на негативните влијанија врз животната средина  поради 

неправилно управување со отпадот се препорачува исполнување на законските 

обврски за управувањето со него, како што е собирање, селектирање и 

превземање на истиот. Со еден збор потребна е имплементација на интегриран 

концепт за управување со отпад, во кој активно би партиципирале граѓаните на 

општината. Мерките се вградени во техничките и организациони решенија на 
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планскиот документ, додека собирањето и транспортот ќе се реализира од страна 

на Јавното претпријатие Комуналец.  

10.11. МЕРКИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗАШТИТА ОД НЕСРЕЌИ И ХАВАРИИ  

 

Согласно Законот за заштита и спасување, (Сл. в. на РМ бр: 36/2004 и 

86/2008)  се уредува заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра од 

природни непогоди, епидемии, епизотии, епифеиотии, како и други несреќи во мир 

и во војна и од воени дејствија во Република Македонија. 

По однос на мерките за заштита од природни непогоди,  објектите од 

планската документација ќе се градат со современи технологии на градба, 

согласно важечките технички прописи. Посебна заштитна мерка од силни ветрови 

е изборот на соодветна вегетација на зелените површини. 

За спроведувањето на мерките за заштита и спасување, потребно е да се 

почитува постојната законска регулатива, односно Законот за заштита и 

спасување Сл. в. на РМ бр: 36/2004, и 86/2008) 

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, 

организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се 

уредени со Законот за заштита и спасување (Сл.в.на РМ бр.36/04) кој е во 

согласност со директивите на Европска Унија, како и Уредбата за спроведување на 

заштитата и спасувањето од пожари. 

За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, 

задолжително треба да се предвидат и обезбедат средства за лична и колективна 

заштита, материјално-технички средства потребни за спроведување на мерките за 

заштита и спасување, обука за примена на средствата за заштита и спасување во 

центрите предвидени за таа намена. 

Обврската за планирање и изградба на засолништа заради заштита на 

населението од воени разурнувања во станбените, деловните и  стопанските 

објекти како и други видови на објекти е регулирана со повеќе законски и 

подзаконски акти. 

Мерките за заштита на жителите ги опфаќаат сите облици на индивидуална 

заштита, урбанистичките мерки за заштита и намалување на степеност на 

повредливост на урбаната структура, планирањето на просторот за подобрување 

на условите за организирана заштита и спасување, како и расчистување на 

урнатините, заштита и евакуација на населението на помалку загрозено подрачје и 

др.  

За избегнување на технолошки катастрофи и намалување на нивните 

последици се превземаат мерки на заштита кои се состојат во: 

 одржување на опрема и инсталации за сигурност при користење на  

опасни  материјали во разни технолошки процеси. 

 заштита на животната средина од емисија на опасни материи. 

 вградување на заштитни мерки предвидени со елаборати за заштита   
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како составен дел на проектите од одделни објекти. 

 правилно димензионирање на сообраќајници со тротоари, заедно со   

хоризонтална и вертикална сигнализација. 

 едукација на населението за заштита од евентуални техничко  

технолошки катастрофи. 

Зависно од климатските и хидрометеоролошките услови кои владеат во 

општината, се смета дека елементарните непогоди не се честа појава. Согласно 

Просторниот план на Република Македонија и согласно Законот за одбрана 

(Сл.в.на РМ бр.42/01), Законот заштита и спасување (Сл.в.на РМ бр.36/04) и 

Законот за управување со кризи (Сл.в.на РМ бр.29/05), просторот предвиден за 

зоната се наоѓа во регион со индиректен степен на загрозеност од воени дејства. 

Според тоа  во согласност со член 53 од Законот заштита и спасување (Сл.в.на РМ 

бр.36/04) задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување. 

Тоа опфаќа пред се иазградба на објекти отпорн на сеизмички дејствија, 

регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи, 

обезбедување на противпожарни пречки, изградба на објекти и заштита и изградба 

на потребната инфраструктура. За ефикасна заштита на населението и 

материјалните добра, задолжително треба да се обезбедат средства за лична и 

колективна заштита, материјално-технички средства потребни за спроведување на 

мерките за заштита и спасување, обука за примена на средствата за заштита и 

спасување во за тоа предвидените центри.  

Обврската на планирање и изградба на засолништа заради заштита на 

населението од воени разурнувања во станбените, стопанските, деловните, 

јавните и другите видови на градежни објекти е уредено со повеќе закони и 

подзаконски акти, и тоа: Законот за одбрана (Сл.весник на РМ,бр.42/2001), Законот 

за заштита и спасување (Сл.весник на РМ,бр. 36/2004 и 49/04), Законот за 

управување со кризи (Сл.весник на РМ,бр. 29/2005), Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ,бр.51/2005), Уредба за начинот на 

изградбата, одржувањето и користењето на засолништата и другите заштитни 

објекти и определувањето на потребниот број засолнишни места (Сл.весник на 

РМ,бр.80/2005), Уредба за спроведување на заштита и спасување од поплави 

(Сл.весник на РМ,бр.93/2005), Уредба за спроведување на засолнувањето 

(Сл.весник на РМ,бр.93/2005), Уредба за начинот на применувањето на мерките за 

заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, 

во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот преглед 

(Сл.весник на РМ,бр.105/2005), Одлука за утврдување на загрозени зони 

(Сл.весник на РМ,бр.105/2005), Правилник за стандарди и нормативи за 

уредување на просторот (Сл.весник на РМ,бр.2/2002), Правилникот за поблиска 

содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и 

постапката за донесување на просторните и урбанистичките планови(Сл.весник на 

РМ,бр. 2/2002). Како посебен вид на заштита треба да се третира и засолништето 

кое треба да се предвиди во објектите како второстепена функција на некој 



Извештај за стратегиска оцена на детален урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО 
Дебреше - Општина Гостивар 

 

 

72 

 

простор доволно димензиониран по сите стандарди и лесно пристапен и 

адаптабилен за кус период. 

Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет 

од VIII степени МСЗ потребно е применување на принципите на асеизмичко 

градење на објектите. Густината на објектите односно нивното растојание е 

планирано во доменот за сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите 

и со поголеми попречни профили на сообраќајниците, со што во случај на 

сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и возила.  

Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита од 

техничко - технолошки катастрофи е планирањето, кое преку осознавање и 

анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето на 

инсталациите и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната 

средина. Притоа основните методолошки постапки за планирање и уредување на 

просторот се: 

- оценка на состојбите на природните компоненти на животната 

средина и степенот на загрозеност од појава на технички 

катастрофи; 

- оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со 

одредено ниво на ризик; 

- анализа на меѓусебната зависност на природните услови и 

постојните технолошки системи; 

- дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна 

работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни 

случаи; 

- процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра; 

- утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на 

заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност. 

Со примена на оваа методолошка постапка може де се очекува остварување на 

следните основни цели за заштита од техничко-технолошки катастрофи: 

- максимално усогласување и користење на просторот од аспект на 

заштита во рамките на просторните можности; 

- вградување на мерките на кои се засновува организацијата на 

заштита и спасување на човечките животи и материјалните добра од 

техничко-технолошки катастрофи во определувањето на намената 

на просторот; 

- интегрирање на елементите на загрозеноста во рамките на 

комплексот на прашањата врзани со заштитата на животната 

средина. 

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и 

потесната и пошироката животна средина постојат три нивоа на преземање на 

сигурносни, превентивни мерки од кои во овој случај е важно второто ниво кое се 
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однесува на сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на емисијата како 

последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што може да се 

случи во околности на поголеми индустриски несреќи. 

Согласно член 62 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр. 36/04, 

бр,49/04, бр.86/08 и бр.124/10), засолнувањето опфаќа планирање изградба, 

одржувавње и користење на јавните засолништа, одржување и користење на 

изградените засолништа и на други заштитни градби за заштита на населението, 

материјалните добра и културното наследство на Републиката. Јавните 

засолништа се планираат согласно со програмата на Владата за мерките за 

заштита и спасување на и програмата на единиците на локалната самоуправа за 

мерките за заштита и спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови. 

Јавните засолништа според отпорноста се градат како засолништа за основна 

заштита, во согласност со техничките нормативи за изградба на јавни засолништа 

што ги донесува директорот на Дирекцијата. 

Согласно член 62 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр. 36/04, 

бр.49/04, бр.86/08 и 124/10), јавните засолништа се планираат согласно со 

програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и програмата на 

единиците на локалната самоуправа за мерките за заштита и спасување. 

Согласно член 65 од претходно цитираниот Закон определувањето на потребниот 

број на засолнишни места со Уредба ги уредува Владата а врз основа на намената 

на градбите и новопроектираната корисна површина. Републиката има обврска за 

изградба на јавни засолништа само во случај на исклучително загрозени градби 

што ќе ги утврди Дирекцијата. 

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со 

кои ќе се задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, 

материјалните добра и културното наследство на своето подрачје. 

По дефинирањето на намената и површината на секој објект, согласно одредбите 

од Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 

18/11 и 53/11), Одлуката за утврдување на загрозени зони (Сл. в. на РМ бр. 104/05) 

и Уредбата за начинот на изградбата, одржувањето и на потребниот број на 

засолнишни места (Сл. в. на РМ бр. 80/05), Дирекцијата за заштита и спасување ќе 

може да се произнесе за потребниот број на засолништа, нивниот капацитет и 

степенот на заштита. 

 

Заштита и спасување од поплави 

 

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба 

на заштитни градби, набљудување и санирање на оштетени делови на заштитните 

градби, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите 

брани, заштитните градби и околината, обележување на висинските коти на 

плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во 

загрозеното подрачје и негова евакуација и спасување, како и учество во 
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санирање на последиците предизвикани од поплавата. Заштита од поплави 

заради обилни врнежи е обезбедено со правилно димензионирање на 

атмосферската и канализациона мрежа, како и со регулација на коритото на 

р.Вардар. За заштита од можни загадувања од постоечките водни канали кои 

поминуваат низ блокот (опфат), потребно е одржување од страна на соодветните 

служби. 

 

Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 

 

Превентивни мерки за заштита и спасување од пожар, експлозии и опасни материи 

се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото 

планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање на изградба 

на градбите. Инвеститорот во проектната документација за изградба на градби, 

како и за градби на кои се врши реконструкција – пренамена е должен да изготви 

посебен елаборат за заштита од пожар, експлози и опасни материи и да прибави 

согласност за застапеност на мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни 

материи. Од изработка на елаборатите се изземаат станбени градби со висина на 

венецот до 10 м. и јавните градби со капацитет за истовремен престој до 25 лица. 

Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни 

материи дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за 

заштита и спасување согласно член 70, од Законот за заштита и спасување (С. в. 

на РМ бр. 36/04, бр. 49/04, бр. 86/08, бр. 124/10, бр. 18/11 и 53/11). Организацијата 

и спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожар, која се остварува во 

рамките на системот за заштита и спасување се уредува со Законот за 

пожарникарство (Сл. весник на РМ бр. 67/04,бр.81/07), и Уредбата за 

спроведување на заштитата и спасувањето од пожари (Сл.в. на РМ бр. 98/05 год.), 

Правилникот за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти 

(Сл.весник на РМ бр. 94/09), и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа 

проблематика. 

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, планскиот опфат, во 

случај на пожар ќе го опслужува противпожарната единица од Гостивар. Во 

процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурација на 

теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на 

пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично, кои имаат 

влијание врз загрозеност и заштита од пожари. Заради поуспешна заштита од 

ваквите појави се превземаат низа мерки за отстранување на причините за 

предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување 

помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари. Затоа 

потребно е планираната сообраќајна инфратруктура со хоризонталните и 

вертикалните елементи на коловозот да овозможат непречена интервенција на 

противпожарните возила, доводната мрежа на вода да е со капацитет кој 

овозможува напојување на надворешната хидрантска мрежа околу градбите, во 
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согланост со ПП норми и стандарди, водењето на другата инфраструктура да е во 

инфраструктурни коридори, подземно поставени на дозволени безбедносни 

меѓусебни растојанија, кое ќе се дефинира со основните проекти. 

- Пешачките патеки во внатрешноста на опфатот (блокот) се така концепирани и 

димензионирани да можат да обезбедат режимски сообраќај до предвидените и 

постојните градби во случај на пожар. Истите се димензионирани со доволна 

широчина на пристапот и соодветна конструкција, за да овозможи лесна 

подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожар и 

спасување на луѓето. 

- Рабниците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0 см. и 

закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот. При 

дефинирањето на градбите во рамките на градежните парцели земено е во 

предвид потребното минимално растојание меѓу градбите од аспект на 

префрлање на пожарот од една до друга градба во зависност од предвидената 

висина на градбите и од противпожарната оптовареност на За градбите за кои не 

се однесува оваа одредба ќе се применуваат важечките мерки нормативи и 

стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување. Согласно член 76 од 

Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.Македонија бр. 36/04, бр. 49/04 и 

бр.86/08), Јавното претпријатие што стопанисува со водоводната мрежа во градот 

Гостивар е должно да изработи основни решенија на улична хидратанска мрежа во 

сите делови на градот така и во планскиот опфат која е предмет на планската 

документација. При изработка на основните проекти на предвидените градби во 

рамките на планскиот опфат да се предвиди громобранска инсталација со цел да 

нема појава од зголемено пожарно оптоварување. 

 

Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 

 

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.Македонија бр. 36/04, 

бр. 49/04 и бр.86/08) член 80, заштитата од неексплодирани убојни и други 

експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање 

на неексплодираните убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, 

онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други 

експлозивни средства како и транспорт до определенто и уреденото место за 

уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и 

уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни 

средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни 

услови. Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на 

неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно 

определени и уредени места за таа намена. Стандардните оперативни процедура 

за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги пропишува 

директорот на Дирекцијата.  
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Заштита и спасување од урнатини 

 

Заштитата и спасувањето од урнатини, опфаќа превентивни и оперативни мерки. 

За овој план важни се превентивните мерки за заштита од уривање, кои се 

состојат од активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и 

урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при 

проектирање и изградба на градбите. Ова подразбира да се градат градби 

асеизмички, да се обезбеди слободен проток на сообраќајниците и да не се 

создаваат тесни грла на истите, да се обезбеди депонија за складирање на 

градежниот одпад, при евентуални урнатини. Организацијата и спроведувањето на 

спасувањето од урнатини, кое се остварува во рамките на системот за заштита и 

спасување, се уредува со Уредбата за спроведување на спасувањето од урнатини 

(Сл.в . на РМ бр. 98/05 год.) 

 

Заштита од техничко - технолошки катастрофи и спасување 

 

Заштитата и спасувањето од техничко-технолошките несреќи опфаќа преземање 

на превентивни и оперативни мерки во индустриските градби, кои во производниот 

процес употребуваат метерии или постројки што предизвикуваат висок степен на 

загрозеност на луѓето и матријалните добра. Евакуацијата се состои од планско, 

организирано и контролирано преместуање на населението, материјалните добра 

и културното наследство на Републиката, од загрозените во побезбедните 

подрачја. Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се 

спречат последиците од природните непогоди и други несреќи. Населението од 

подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина на 

одредено место и во одредено време. Евакуацијата на населението во друга 

општина не смее да доведе до нарушување во извршување на нејзините 

надлежности. 

 

Згрижување на загрозеното и настраданото население 

 

Згрижувањето опфака прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови 

за живот на настраданото и загрозеното населние. Републиката и единиците на 

локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на 

населението, кое поради природни непогоди и други несреќи,останало без дом и 

средства за живеење и кое поради загрозеност се задолжува надвор од своето 

место на живеење. На површината на предметниот плански опфат не се 

предвидени градежни парцели со намена домување, односно не се предвидуваат 

мерки за згрижување на население. 
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Радиoлошка, хемиска и биолошка заштита 

 

Радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа мерки и активности за заштита 

на луѓето, добитокот и растенијата, со навремно откривање, следење и контрола 

на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците 

од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за 

остранување на последиците од нив. Сопствениците на градбите во кои се 

произведуваат и складираат опасни метерии, сопствениците и корисниците на 

градбите и уредбите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, 

сообраќај и складирање на прехранбени произоди, лекарства и сточна храна, 

јавните здравствени служби, како и сопствениците на градби во кои се врши 

згрижување и образование на деца, се должни да обезбедат заштитни средства и 

да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и 

биолошка заштита. 

 

Прва помош 

 

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување 

на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на 

повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените 

и транспорт до најблиските здравствени установи. Временскиот рок на 

дејствување на возилата за брза помош за овој плански опфат во реонот на ЈЗУ 

Општа болница би изнесувал од 5 до 10 мин.  

 

Асанација на теренот 

 

Асанација на теренот опфаќа пронаѓање, собирање, идентификација, транспорт и 

погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати 

животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи 

што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција на објектите за 

водоснабдување. За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за 

отпадоци и нивно редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од 

некој процес на производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. 

Со тоа ќе се спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на 

животната и работна средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите 

научни гранки на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист 

животен амбиент, бидејки може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. 

Со прочистување на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, 

се решава проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. 

Со тоа се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, 

пресуден за егзистенција на човекот. Носителите на одделните активности за 

асанација на теренот ке се утврдуваат според надлежноста за предметниот реон. 
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Мерки за заштита на културното наследство 

 

Во планскиот опфат кој е предмет на обработка на овој ДУП според податоците и 

информациите на надлежната инситуција не постојат заштитени споменички добра 

или заштитени археолошки локалитети. Доколку при реализација на планот дојде 

до откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани или 

фрагментирани) од материјалната култура на република македонија, треба да се 

постапи во согласнот со одредбите според член 65 од Законот за заштита на 

културното наследство (Сл.весник на РМ бр.20/04,115/07,18/11 и 148/11). 

 

 Достапност на урбаниот опфат 

 

Урбаниот опфат се наоѓа на транзитни туристички фрекфентни патишта, што значи 

дека посетителите најчесто го одбираат како крајна дестинација. Сето тоа секако е 

овозможено со добри магистрални патишта од два правци Скопје-Тетово-Гостивар 

и Гостивар-Кичево- Охрид, како и со развојот на комуникацијата со Р.Албанија, 

преку релативно блиски гранични премини. 

 

 

Заштита од природни непогоди 

 

Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од VIII 

степени МСЗ потребно е применување на принципите на асеизмичко градење на 

објектите. Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во 

доменот за сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со 

поголеми попречни профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко 

рушење може да се обезбеди проток на луѓе и возила. 
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11. АНАЛИЗА НА ОЧЕКУВАНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ОД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Фак 

тор 

Директни влијанија Индир

ектни 

влијан

ија 

Кумулат

ивни 

влијаниј

а 

Ефект Време 

траење 

Мерки за 

ублажување на 

влијанијата 

Н
А

С
Е

Л
Е

Н
И

Е
 

Влијанија врз здравјето на 

луѓето:  

- зголемено ниво на бучава 

и вибрации,  

- загадување на воздухот 

од издувни гасови од 

транспортните средства и 

честички на прашина од 

градежните активности 

- креирање на нови работни 

места 

- подобрен животен 

стандард 

- подобрена социо-

економска состојба 

- намалена миграција на 

населението 

Нема 

 

Изведба 

на 

поединеч

ни 

проекти 

во 

урбаниот 

блок 

 

Незначите

лни 

негативни 

влијанија 

во период 

на 

изградба 

на 

одредени  

локации 

во 

урбаниот 

блок 

 

Долгоро

чни 

Примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 

односно мерки кои ќе 

бидат утврдени при 

изработка на 

елаборати за животна 

средина 

-Влијанијата ќе се 

реализираат со 

спроведување на 

предметниот ГУП (не 

е потребно 

предвидување на 

посебни мерки) 
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Б
И

О
Д

И
В

Е
Р

З
И

Т
Е

Т
 

- нарушување и 

уништување на природните 

живеалишта на видовите 

на флора и фауна 

- вознемирување и 

раселување на одредени 

видовите на фауна (птици, 

и др) 

- вознемирување и 

раселување на видовите на 

фауна (птици, и др) 

Нема 

 

Можни се 

и 

различни 

се за 

секој 

поединеч

ен проект 

 

Незначите

лни 

негативни 

влијанија 

 

Догороч

ни 

 

- примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 

односно мерки кои ќе 

бидат утврдени при 

изработка на 

елаборати за животна 

средина 

-подобрување на 

состојбата на 

биолошката 

разновидност кои се 

во директна 

корелација со мерките 

за заштита на водите, 

воздухот, почвата, 

човечкото здравје и 

се однесуваат на 

управувањето со 

отпадните и 

атмосферските води, 

цврстиот отпад, 

бучавата и сл. 
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В
О

З
Д

У
Х

 

Нарушување на квалитетот 

на воздухот:  

- издувни гасови од 

транспортните средства 

- честички на прашина од 

градежните активности 

- издувни гасови од 

транспортните средства 

- издувни гасови од 

производствениот процес 

 

Нема 

 

Нема 

 

Незначите

лни 

негативни 

влијанија 

во фаза на 

градење 

на урбани 

блокови и 

во грејна 

сезона 

 

Долгоро

чни 

- примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 

- примена на јавен 

транспорт за 

вработените 

- користење на 

еколошки горива 

- контрола на 

испуштање на 

издувни гасови од 

технолошкиот процес 

- користење на 

природен гас  

- зелени заштитни 

појаси 

-вклучување на 

планскиот опфат во 

евентуалните 

иницијативи за 

постепена замена на 

фосилните горива со 

енергенси од 

обновливи извори на 

енергија 

 



Извештај за стратегиска оцена на детален урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО 
Дебреше - Општина Гостивар 

 

 

82 

 

В
О

Д
А

 

Загадување при 

неправилно ракување и 

неконтролирано испуштање 

на масла, горива и цврст 

отпад 

- неправилно ракување и 

неконтролирано испуштање 

на масла, горива и цврст 

отпад 

- неконтролирано 

испштање на води од 

технолошкиот процес 

Нема 

 

Нема 

 

Позитивни 

влијанија 

со   

реализаци

ја на 

планската 

документа

ција 

Долгоро

чни 

- примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 

- изградба на 

канализациски систем 

- претретман на 

отпадните води поред 

да се испуштат во 

реципиентот 

- контрола на 

квалитетот на 

отпадни води пред да 

се испуштат во 

реципиенот 

- изградба на 

пречистителна 

станица 

-сепаратни системи за 

атмосферски и 

фекални отпадни 

води 

-намалување на 

површинското 

отекување на 

атмосферските води 

преку подобрување на 

задржувањето на 

местото на нивното 

создавање (елементи 

како порозни 

плочници и тротоари, 

затревени  површини) 

-редовен мониторинг 
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П
О

Ч
В

А
 

- нарушување на 

квалитетот на почвата при 

неправилно ракување и 

одлагање на цврст отпад 

(градежен шут) 

- нарушување на 

квалитетот на почвата при 

неправилно ракување и 

одлагање на отпадни 

масла и други отпадни 

материи,   

- нарушување на 

квалитетот на почвата при 

неправилно ракување и 

одлагање на цврст отпад 

(индустриски) 

Нема 

 

Нема 

 

Негативни 

влијанија 

кои ќе 

бидат 

подетално 

утврдени 

при 

реализаци

ја на 

планската 

документа

ција 

 

Долгоро

чни 

 

- примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 

-спречување на 

загадувањето на 

почвите од создавање 

на диви депонии  со 

правилно управување 

со различни фракции 

со отпад 

- третман на 

отпадните води како 

дел од интегралниот 

систем за управување 

со отпадните води на 

територија на 

општина Гостивар 

-обезбедување на 

доволен процент на 

неизградено земјиште 

во рамките на 

опфатот за потребите 

на подигнување на 

зеленило 

 

 

 

 

Б
У

Ч
А

В
А

 

Зголемено ниво на бучава 

од: 

- изведба на градежни 

работи 

- транспортни средства 

- работа на индустриски 

објекти 

Нема 

 

Нема 

 

Незначите

лни 

негативни 

влијанија 

 

Долгоро

чни 

- примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 

- поставување на 

заштитни зелени 

појаси 

-Редовен мониторинг 
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В
И

Б
Р

А
Ц

И
И

 

Зголемено ниво на 

вибрации се очекува од 

градежната механизација 

во фаза на градба во 

урбаниот блок 

 

Нема 

 

Нема 

 

Незначите

лни 

негативни 

влијанија 

 

Краткор

очни 

 

- примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 

-Редовен мониторинг 

О
Т

П
А

Д
 

Фаза на изградба 

Зголемено количество на 

цврст отпад (инертен) при 

изведување на градежните 

работи во урбаниот блок 

 

Развиен систем за 

управување со отпад со 

имплементација на 

планската документација 

 

Нема 

 

Нема 

 

Негативни 

влијанија 

кои за 

време на 

градба на 

урбани 

блокови 

 

Позитивни 

влијанија  

за време 

на 

имплемен

тација на 

планската 

документа

ција 

Долгоро

чно 

- примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 

 

-Примена на 

интегриран систем на 

управување со отпад 

К
У

Л
Т

У
Р

Н
О

 Н
А

С
Л

Е
Д

С
Т

В
О

 Не се очекуваат влијанија  

 

Нема Нема Не се 

очекуваат 

влијанија 

Нема Примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 

доколку се наиде на 

археолошки 

наоѓалишта 
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П
Р

Е
Д

Е
Л

 

Нарушување на естетските 

вредности на подрачјето во 

фаза на изградба на 

урбаниот блок 

 

Не се очекуваат влијанија 

за време на 

имплементација на 

планската документација 

Нема Нема Незначите

лни 

негативни 

влијанија 

за време 

на градба 

 

Долгорочн

и 

позитивни 

влијанија 

за време 

на 

имплемен

тација на 

планската 

документа

ција 

Долгоро

чни 

- примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 

- примена на мерките 

кои ќе бидат утврдени 

при изработка на 

елаборатот 

- заштитни појаси 

- адекватно 

уредување на 

просторот 

- унапредување на 

естетските вредности 

- зачувување на 

пределските 

карактеристики 

- рационално 

користење на 

природните ресурси  

-контрола на изградба 

на неплански објекти 

кои би можеле да ги 

нарушат пејсажните 

вредности на 

просторот 

-Интегрирање на 

естетски критериуми 

во изработка на 

деталните проекти за 

објектите предвидени 

со планот (основен, 

изведбен) заради 

нивно подобро 

интегрирање во 

просторот 
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Х
А

В
А

Р
И

И
 И

 Н
Е

С
Р

Е
Ќ

И
 

- Негативни влијанија врз 

сите медиуми и области на 

животната средина во фаза 

на градење 

- Не може да се предвидат 

во фаза на имплементација 

на планската 

документација 

Не 

може 

да се 

предви

дат 

Не може 

да се 

предвида

т 

Не може 

да се 

предвидат 

Не 

може да 

се 

предвид

ат 

- примена на мерките 

предвидени во 

планската 

документација 
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12. АЛТЕРНАТИВИ 

 

Анализата на алтернативи со цел избор на најповолно решение/локација за 

реализација на планскиот документ од аспект на заштита на животната средина, како 

и од аспект на економска оправданост, потребно е да се вклучи уште во самото 

планирање односно донесување на урбанистичкиот план. При изработката на 

урбанистичкиот план за општина Гостивар, анализирани се алтернативи за 

просторната дистрибуција на планскиот опфат. Притоа земени се предвид факторите 

како што се: 

- Достапната инфраструктура (сообраќаен пристап, напојување со електрична 

енергија, можности за користење на локални изворници за водоснабдување, 

реципиент за одведување на отпадни води и слично); 

- Сопственост на земјиштето и геодетски подлоги со цел издвојување на 

катастарските парцели; 

- Геолошките и хидрогеолошките карактеристики, со цел да се избегнат зони во 

кои се застапени водопропустливи седименти; 

- Постоење на земјиште со пониска катастарска класа и негова пренамена во 

градежно земјиште и на тој начин ќе се овозможи одржлив развој на општината. 

Единствено е можно алтернативни решенија да се разгледуваат по однос на 

критериумот за заштита на животната средина. Имено, со комбинација на мерките за 

убалжување на влијанијата од реализацијата на планот за животната средина, може 

да се генерираат одредени алтернативи кои меѓу себе се разликуваат по нивото на 

влијанијата врз средината, но и инвестициите потребни за реализација. Секако, 

постигнувањето на повисоки стандарди на заштита на животна средина е често 

придружено со повисоки инвестициски трошоци за одржување на воспоставените 

управувачки системи. 

Врз основа на претходната анализа, се препорачува прифаќање на 

алтернативната на предметниот урбанистички план со што за потребите од 

обезбедување на подобра заштита на животната средина се предлага максимално 

возможно интегрирање на предвидените мерки за ублажување на влијанијата врз 

животната средина, пред се оние кои се однесуваат на управувањето со отпадот, 

фекалните и атмосферските води, изградбата на енергетски ефикасни објеки, 

контролата на влијанијата за време на фазата на градба и сл. Со реализација на вакво 

решение ќе се реализираат поставените економски и општествени цели, а ќе се 

обезбеди соодветна заштита на квалитетот на животната средина. 

 

13. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ 

 

Стратегиската оцена на животната средина вклучува мерки за мониторинг на сите 

значителни идентификувани позитивни и негативни ефекти, кои би настанале од 

реализацијата на локалната урбанистичка планска документација. Планот за 

мониторинг на животната средина дава можност за системско набљудување, 

испитување и оценување на загадувањето и состојбата на медиумите и областите на 
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животната средина во целина како и идентификација и регистрирање на изворите на 

загадување на одделните медиуми и областите на животната средина се: 

- Да се обезбедат податоци за понатамошно следење на состојбите во 

животната средина; 

- Да се има поголем увид во промените на животната средина на предметните 

локации; 

- Да се потврди дека договорените услови при одобрување на планската 

документација се соодветно спроведени; 

- Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или 

дозволените гранични вредности; 

- Следење на состојбата во животната средина со цел навремено согледување 

на непредвидените влијанија од имплементацијата на планската документација 

и управување со истите; 

- Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина; 

- Утврдување кои активности треба да бидат превземени за редуцирање на 

влијанија врз животната средина 

Со цел да се изврши мониторинг на ефикасноста на планскиот документ, 

потребно е следење на поставените индикатори и нивниот развој со што ќе се 

потврдат целите на Планот. За следење на индикаторите потребно е да се земат во 

предвид и податоците за тековната состојба на животната средина.Со следење на 

состојбата на животната средина ќе се потврди оправданоста и примената на 

предложените мерки за ублажување и нивната функционалност, што се претставува 

голема придобивка во однос на заштитата на животната средина.  

Следењето на состојбата на медиумите ќе се реализира со дефинирани параметри 

за следење на секој медиум и со дефинирана фрекфенција за секоја активност 

поединечно. Видот и фрекфенцијата на мониторинг ќе бидат предложени во ИСКЗ 

барањата, студиите за оцена на влијанијата врз животната средина од секој проект 

посебно како и елаборатите за животна средина. 

Правилната имплементација на урбанистичкиот план, примената на предложените 

мерки за ублажување на влијанијата и нивната функционалност, оправданоста на 

целите на Планот и на стратегиската оцена на животната средина ќе се потврдат 

преку следење на следните индикатори: 
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ЦЕЛИ ПРЕДМЕТ МОНИТОРИНГ СОЖС ИНДИКАТОРИ 
ИЗВОРИ НА 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

- Подобрување на 

квалитетот на 

живот на 

локалното 

население,  

 

- Подобрување на 

здравјето на 

луѓето  

 

- Зголемување на 

животниот 

стандард 

Сите 

медиуми на 

животната 

средина  

 

Население  

- Мониторинг на 

медиумите во 

животната средина 

 

- Следење на 

состојбата на 

здравјето на 

населението 

 

- Следење на 

стапката на 

вработеност 

 

- Следење на 

приходите на 

вработените во 

комплексот 

- Измерени вредности за емисии во медиумите 

на животната средина, 

- Намалени психо-физички заболувања на 

населението, како резултат на нарушен квалитет 

на животната средина, 

- Зголемена стапка на вработеност 

- Намалена миграција 

- Намален број на невработени 

-Задоволство на жителите од условите на 

домување во новоизградените објекти 

-Измерено подобрување на квалитетот на 

медиумите на животната средина 

-Измерени нивоа на бучава за време на 

периодот на градба и подоцна доколку во 

рамките на опфатот се предвидат содржини кои 

генерираат бучава 

- Редовни извештаи за 

мониторинг од МЖСПП 

или акредитирана 

институција 

 

- Извештаи од 

Министерство за 

здравство 

 

- Финансиски извештаи, 

 

- Статистички 

извештаи, 

 

- Локална самоуправа, 

- Подобрување на 

квалитетот на 

воздухот и  

 

- Намалување на 

емисиите на 

стакленичките 

гасови 

Квалитет на 

воздухот  

 

Климатски 

фактори 

 

- Мониторинг на 

амбиентен воздух и 

квалитет на воздух 

од испуст на 

инсталациите 

- Концентрација на измерените вредности во 

границите на МДК 

- Непроменетата состојба на квалитет на 

амбиентен воздух во однос на измерените 

концентрации на амбиентен воздух мерени во 

претходната постојна состојба 

- Користење алтернативните извори на енергија 

- Број на вработени кои користат јавниот 

транспорт 

- Редовни извештаи од 

мониторинг на МЖСПП 

или акредитирана 

институција 

 

- Катастар на 

загадувачи при 

МЖСПП 
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- % удел на обновливите извори на енергија во 

задоволување на енергетските потреби 

-Измерени нивоа на стакленички гасови 

-Удел на енергетски ефикасни извори на 

енергија 

-Удел на примената на енергетски ефикасно 

јавно осветлување 

- Редовни извештаи од 

Заводот за јавно 

здравје 

 

- Статистички извештаи 

- Заштита и 

подобрување на 

квалитетот на 

водата и почвата 

Површински 

води 

 

 

 

Подземни 

води 

 

 

Квалитет на 

почва 

-Мониторинг на 

квалитетот на 

третираните отпадни 

атмосферски, 

индустриски и 

комунални води 

-Фрекфенцијата на 

мониторингот да се 

усогласи со 

динамиката на 

рехабилитацијата на 

постојната 

водоводна мрежа 

 

- Квалитет според микро-биолошки анализи на 

третирана отпадна вода 

- Квалитет на подземните води во рамките на 

МДК 

- Подобрена ефикасност во употреба на водата  

- Постројка за предтретман на отпадни води 

-Квалитет на ефлуент 

-Одредување на процент на загуби на вода низ 

водоводната мрежа 

-Должина на обновена водоводна мрежа 

-Присуство на диви депонии 

- Количина на отпад кој е одложен на депонија 

-% на еквивалент на жители кои имаат пристап 

до контролирано одведување и третман на 

отпадни води 

-% на земјиште во рамките на опфатот на кое 

нема изведено градби (згради, сообраќајници и 

слично) 

- Редовни извештаи од 

мониторинг на МЖСПП 

или акредитирана 

институција 

 

- Катастар на 

загадувачи при 

МЖСПП 

 

- Редовни извештаи од 

Заводот за јавно 

здравје 

 

- Статистички извештаи 

 

- Редовни извештаи од 

Министерство за 

здравство 

 

-Институт за јавно 

здравје 
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Јавно претпријатие 

надлежно за 

водоснабдување и 

одржување на 

водоводната мрежа 

 

Јавно комунално 

претпријатие 

- Заштита  и 

унапредување на 

биодиверзитетот 

Флора, 

фауна  

 

Природни 

живеалишта 

- Мониторинг врз 

квалитетот 

живеалиштата и 

популациите на 

карактеристичните 

видови на флора и 

фауна 

- Процент на зачувани живеалишта/видови - Извештаи од МЖСПП 

- Соодветно 

управување со 

отпадот 

Управување 

со отпад  

 

Квалитет на 

почва 

 

Квалитет на 

површински 

и подземни 

води 

-Мониторинг врз 

управувањето со 

отпадот 

- Намален процент на генериран отпад 

 

- Зголемен процент на рециклиран и повторно 

употребен комунален отпад 

 

- Редовни извештаи од 

мониторинг на МЖСПП 

- Катастар на 

загадувачи при 

МЖСПП 

- Извештаи од 

локалната самоуправа 

- Редовни извештаи од 

јавното комунално 

претпријатие 

- Минимизирање 

на појавите на 

Сите 

медиуми од 

Степен на 

имплементација на 

- Намален или елиминиран ризик од несреќи и 

хаварии 

Извештај за релизација 

на планска 
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несреќи и хаварии животната 

средина 

препораките за 

заштита од несреќи 

и хаварии 

документација 
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14. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

 

На барање на Општина Гостивар за дефинирање на потреба за 

спроведување на стратегиска оцена на влијание на детален урбанистички план 

за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - Општина Гостивар врз 

животната средина, Министерството за животна средина и просторно планирање  

даде мислење за спроведување на постапка за стратегиска оцена на животната 

средина на планската документација– Општина Гостивар. 

Стратегиска оцена се спроведува на плански документи кои се 

подготвуваат во областа на земјоделство, шумарство, рибарство, енергетика, 

индустрија, рударство, транспорт, регионален развој, телекомуникациите, 

управување со отпадот, управување со водите, туризмот, просторното и 

урбанистичкото планирање и користење на земјиштето, на Националниот 

акционен план за животна средина и на локалните акциони планови за животна 

средина, како и врз сите стратегиски, плански и програмски документи со кои се 

планира изведување на проекти за кои се врши оценка на влијанието на проектот 

врз животната средина. Конкретни цели на планскиот документ се следните: 

 Подобрување на социо-економскиот развој на одреден број семејства од 

Општина Гостивар, преку оптимално искористување на ресурсите и 

зголемена динамика на економскиот развој, согласно со современите 

принципи на пазарното стопанство; 

 Подобрување на нивото на економската и социјалната сигурност со 

непосредно влијание врз зголемување на мотивираноста на населението и 

искажување на траен интерес за опстанок во матичната средина, целосна 

афирмација на сите аспекти на живеење и стопанисување во руралната 

средина и создавање неопходна и социјална сигурност; 

 Зголемено ниво на функционална и комунална опременост и планско 

уредување на просторот, подобрување на локалната сообраќајна 

инфраструктура и ефикасна комуникациска поврзаност со центрите од 

повисоко ниво; 

 Зачувување и унапредување на природните вредности и еколошки атрибути 

на просторот и афирмирање на културолошките особености и вредности; 

Обезбедување на спроведување на постојаните закони и прописи со кои се 

заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и 

уредува просторот со цел за вкупен развој, а особено во однос на: 

 Бесправната градба; 

 Стопанисувањето со шумите, земјоделското земјиште, водите и 

друго; 
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 Заштита на создаденото и природното богатство; 

 Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од 

градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни 

основи и упатствата од ресорите на земјоделството, 

водостопанството, шумарството и заштита на животната средина. 

Согласно одредбите на Просторниот План на Република  Македонија за 

рационално користење и заштита на просторот, идниот развој и разместеност на 

производните дејности на овој простор треба да се базира на примена на 

принципите и стандардите за заштита на животната средина, особено нивна 

превентивна примена и спречување на негативните влијанија на производните 

процеси и технологии врз животната средина. Извештајот за стратегиска оцена ги 

разгледува основните податоци за животната средина во и  околу предметното 

подрачје, а тие се однесуваат на: 

- географската положба на предметната локација  

- релјефните услови, наклон и експозиција на терените; 

- сеизмичките карактеристики, кои укажуваат на тоа дека територијата на 

општина Гостивар, припаѓа на простор кој е подложен на чести земјотреси 

предизвикани од локални и поодалечени епицентрални жаришта, кои може 

да се манифестираат со епицентрален интензитет од VIII според МКС 

скала; 

- Климатските услови на регионот со климатски елементи од умерено-

континтална клима; 

- Квалитетот на воздухот како еден од главните медиуми и фактори за 

квалитетно живеење во животната средина;  

- Културното наследство  кое не е евидентирано во близина на предметната 

локација; 

- Состојбата со биодиверзитетот (флора и фауна) на планскиот опфат, каде 

што нема евидентирани карактеристични загрозени и ендемични видови; 

- Пределските карактеристики на предметното подрачје; 

- Демографските карактеристики во Општина Гостивар од аспект на вкупното 

население, наталитетот и морталитетот, како и стапката на невработеност; 

- Воените разурнувања, природните и техничко-технолошките катастрофи се 

земени во предвид и анализирани во овој извештај; 

Во изработката на овој извештај беше разгледан и стопанскиот развој кој 

според Просторниот План на Република Македонија се базира на дефинираните 

цели на економскиот развој во „Националната Стратегија за економскиот развој“, 

определбите за рационално користење на потенцијалите и погодностите на 
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развојот и поставеноста на системот на населби, како и политиката за 

порамномерна и порационална просторна организација на стопанството. Според 

тоа, реализацијата на Генералниот урбанистички план на Општина Гостивар се 

очекува да предизвика поволни влијанија врз животниот стандард и квалитетот на 

живеење на луѓето, како и да даде допринос кон развојот на локалната и 

националната економија.  

Користењето на земјиштето се разгледува како една од основите цели на 

Просторниот План на Република Македонија и се однесува на рационално 

користење и заштита на природните ресурси, искористувањето на погодностите за 

производство и лоцирање на преработката на простори врзани со местото на 

одгледување или искористување. Меѓу приоритетните определби на Просторниот 

План е заштита на земјоделското земјиште, а особено ограничување на 

трансформацијата на земјиштето од I – IV  бонитетна класа за неземјоделско 

користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на 

земјиштето.  

Во извештајот за стратегиска оцена на животната средина потребно е да се 

разгледаат и релевантните аспекти на моменталната состојба на животната 

средина и што највројатно би се случило доколку не дојде до имплементација на 

планскиот документ/најверојатната еволуција без имплементција на стратегијата, 

планот или програмата. Во анализираниот случај, состојбата без 

имплементација на планскиот документ е оценета како непогодно решение за 

одржливиот развој на Општина Гостивар.  

Посебно внимение во извештајот се посветува на описот на веројатните 

влијанија на планскиот документ врз медиумите и областите на животната средина 

и врз социо-економските и демографските карактеристики, а исто така се 

предвидени и мерки за спречување, ублажување или отстранување на 

негативните влијанија. 

Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на детален урбанистички план 

за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - Општина Гостивар град 

Гостивар врз животната средина ги разгледува негативните влијанија врз 

специфичните медиуми и области на животната средина и мерките за ублажување 

на негативните влијанија во поширок обем, додека пак изведбата на секој 

планиран објект (проект) е предмет на разгледување на постапката за оцена на 

влијанијата на проектите врз животната средина и кон неа ќе се пристапи 

дополнително. 

Во   доменот на  заштитата и унапредувањето на животната средина и 

природните вредности и реткости, основните определби се однесуваат на 

изградување  современа политика на просторниот развој и системот на заштитата  

на виталните компоненти  на срединатата. Целокупната активност во оваа област 

ќе се насочува кон  обезбедување непречен развој при едновремена заштита на 
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квалитетна, и здрава средина за живеење и работа. Во  планскиот  концепт  

зацртани се следните цели: 

- Да се обезбедат  услови за рационална експлоатација на  природните 

ресурси и при тоа да се почитува  принципот на одржливо користење;    

- Да се утврди  начинот на сочувување на природните  вредности во  

процесот на  се поинтензивно  користење на  природните ресурси; 

- Мерките за  заштита и унапредување на  квалитетот  на  животната 

средината вградени се во   создавањето просторно организиран концепт на 

градот; 

Во однос на виталните елементи на животната средина се насочуваат  

следните определби и мерки: 

- Во планскиот период е непходна интегрална контрола на загадувачите на 

атмосферата  и донесување на соодветни програми за остранување на 

причините на загадување; 

- -постојните загадувачи да се опремат со уреди  за пречистување на 

исфрлените гасови, да се воспостават санитарни заштитни зони и мерна 

мрежа  за постојано следење на загаденоста на воздухот; 

- -да  се дефинираат локации надвор од градот, каде можат да се лоцираат 

објекти кои го загадуваат воздухот; 

- да се создадат зелени појаси во урбаниот блок, особено во содржините  со 

домување, образование, здравство, култура, социјална заштита, спорт, 

туристички локалитети, работни зони, индустриски комплекси, пешачки зони 

и долж сообраќајните  коридори, со што ќе се формира систам на зелени 

заштитни зони кои најефикасно ќе ја исполнуваат својата заштитна 

функција. 

- долгорочно и рационално користење на земјиштето како  природен ресурс и 

неговата репродукција за обезбедување планирана намена на површините 

усогласена со битните геоморфолошки, педолошки и хидролошки 

карактеристики; 

- заштитата на  флората, фауната и биопродуктивните системи, преставува 

сложен комплекс кој опфаќа контрола и оцена на промените на 

вегетацискиот покрив и генетските ресурси. 

- заштитата од бучава со интензитет  над максимално дозволените граници 

ќе се обезбеди со: 

- организација на станбените зони со оптимална густина на 
населеност и изграденост, внатрешна организација на просторите 
во зградите и становите, озеленување  на слободните простори во 
урбаниот блок и паркинг просторите; 

- планиран систем на сообраќај во рамките  на кој ќе се корегира и  
реконструира уличната мрежа; 
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Квалитетот на животната средина е  во тесна врска со капацитетот на 

одделните урбанит блок,  дефиниран како праг на загадување што соодветниот 

простор може да го прими, а да не бидат нарушени регенерационите процеси на 

компонентите на животната средина. Согледувањето на функционалната 

организираност и меѓузависноста на намени на користење на земјиштето со 

спротивставени интереси (домување и индустрија, домување и сообраќај и други), 

инфраструктурната опременост и микроклиматските карактеристики, ќе ги 

определат натамошните приоритети за санација на квалитетот на животната 

средина. Основните појдовни елементи во определување на состојбата и 

капацитетот на животната средина во урбаниот блок се: нивната вкупна површина, 

бруто површина за домување, субстандардно домување, површина на јавно 

зеленило, површина под стопански објекти, степен на опременост со канализација 

и учество на фреквентни сообраќајници.    

За определување на вредносен параметар што ќе го дефинира квалитетот на 

животната средина на одделни територијални единици - урбани блокови, потребно 

е вклучување на следните  параметри: стандард на популацијата изразен преку 

вкупниот општествен производ, изградена површина, густина на населеност, 

густина и популзивност на транспортната мрежа, степен на опфатеност со 

комунална инфраструктура и квалитет на мрежата, застапено зеленило по видови,  

состојба на фондот на зеленилото и оценка на ефектите од истото, рекреативни 

површини - состојба, социолошко - психолошки вредности, квалитетот на воздухот 

и застапени мерки за заштита на животната средина.  

Планираните анализи ќе се вршат на следните параметри: застапена 

густина на населеност, големина на градежните парцели за домување, висок 

степен на застапеност на фреквентни сообраќајници, целосно изведена 

канализација, услови за нарушување на квалитетот на воздухот од емисии од 

ветрови и  сообраќајот и индустриска зона, недостиг на блоковско или јавно 

зеленило (квалитет и квантитет), близина на парк, присуство на диво градби, 

инженерско геолошки нестабилни терени, услови за загадување на подземните 

води, близина на индустриски објекти, испуштање на отпадни води и друго. Се 

обработуваат влијанијата на планскиот документ и мерките за ублажување на 

влијанијата врз: 

- Демографските карактеристики и човековото здравје - реализацијата на 

Планот ќе има незначителни негативни и краткотрајни влијанија врз 

здравјето на луѓето при изградбата, и според тоа се предвидени соодветни 

мерки за намалување на влијанијата: контрола на интензитетот на бучавата 

и контрола на квалитетот на амбиентниот воздух;  

- Социо-економската состојба - реализацијата на Планот ќе има позитивни 

долгорочни влијанија врз социо-економската состојба и поради тоа не се 

предвидуваат мерки за намалување на влијанијата;  
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- Квалитетот на амбиентниот воздух - реализацијата на Планот ќе има 

незначителни негативни влијанија врз здравјето на луѓето при изградбата 

на одредени предвидени локации во урбаниот блок и поради тоа се 

предвидени соодветни мерки за намалување на влијанијата: примена на 

јавен транспорт за вработените, користење на еколошки горива, контрола 

на испуштање на издувни гасови од технолошкиот процес, користење на 

природниот гас, зелени заштитни појаси;  

- Бучава и вибрации - зголемен интензитет на бучава и вибрации ќе се појави 

во фазата на изградба на одредени предвидени локации во урбаниот блок, 

додека долгорочно  интензитетот на бучавата се очекува да биде 

мониториран и согласно добиените вредности да се преземат соодветни 

мерки. Долгоорочна појава на вибрации не се очекува. Предвидени се 

соодветни мерки за намалување на влијанијата од бучава: поставување на 

звучни изолациски бариери, поставување на заштитни зелени појаси. 

- Квалитет на површинските и подземните води – за спречување на 

негативните влијанија предвидени се следните мерки: интегриран систем за 

управување со отпадните и атмосферските води, претретман на отпадните 

води пред да се испуштат во реципиентот, контрола на квалитетот на 

отпадни води пред да се испуштат во реципиенот, а со соодветно 

управување со отпадот во цврста и течна состојба, не се очекуваат 

негативни влијанија врз водите со реализација на планскиот документ; 

- Почвата – доколку се применува системот на ефикасно управување со 

отпадот во цврста и течна состојба, како и со отпадните води, не се 

очекуваат долгорочни негативни влијанија врз почвата со реализација на 

планскиот документ, а се предлага примена на мерки за намалување на 

влијанијата; 

- Биодиверзитетот (флора и фауна) – реализацијата на планскиот документ 

нема да предизвика позначајни негативни влијанија во глобални рамки, 

бидејќи на предметното подрачје не се евидентирани  видови во 

изумирање, поготово што веќе се работи за урбанизиран регион, па според 

тоа се предлага примена на мерки за намалување на влијанијата кои ќе 

бидат утврдени при изработка на елабори за заштита на животната 

средина, односно студии за влијание на проектот врз животната средина; 

- Пределските карактеристики – со реализацијата на планската 

документација ќе дојде до одредено нарушување на пределските 

карактеристики, па според тоа предвидени се соодветни мерки за 

ублажување на влијанијата: заштитни појаси, адекватно уредување на 

просторот, унапредување на естетските вредности, зачувување на 

пределските карактеристики, рационално користење на природните 

ресурси; 
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- Културното наследство –спроведени се заштитни мерки за зачувување на 

културното наследство и ублажување на влијанијата согласно планската 

документација; 

- Природното наследство – спроведени се заштитни мерки за зачувување на 

културното наследство и ублажување на влијанијата согласно планската 

документација; 

- Управувањето со отпадот – во планската документација е предвидено 

воспоставување на ефикасен систем за управување со цврстиот отпад и 

според тоа не се очекуваат негативни влијанија; 

- Несреќи и хаварии - согласно Законот за одбрана, Законот за заштита и 

спасување и Законот за управување со кризи, задолжително треба да се 

применуваат мерките за заштита и спасување; 

- Како составен дел од извештајот е и  Планот за мониторинг, со чија 

реализација ќе се обезбедат податоци за состојбата на одредени медиуми 

на животната средина (воздух, вода, почва), како и следење на примената 

на мерките за ублажување и ефектите од примената на истите.  

Планот за мониторинг овозможува следење на состојбата на животната 

средина преку следните параметри, кои се прикажани табеларно во самиот 

извештај: 

- Здравје на луѓето; 

- Квалитет на амбиентен воздух; 

- Ниво на бучава; 

- Ниво на вибрации; 

- Квалитет на површински води; 

- Квалитет на подземни води; 

- Квалитет на почва; 

- Отпадни води; 

- Создавање и управување со отпад; 

- Состојба на биодиверзитетот (флора и фауна);  

- Хаварии и несреќи 
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15 . ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 

Заклучоци и препораки кои беа дефинирани при изработката на извештајот 

за стратегиска оцена на животната средина за реализација  детален 

урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - 

Општина Гостивар, се следните: 

 Мерките за заштита на животната средина кои се специфични за секој од 

урбаниот блок треба да бидат поединечно утврдени со самата изработка на 

Деталниот урбанистички план. 

 Спроведување на Планот за мониторинг, со кој ќе се добијат податоци за 

состојбата на одредени медиуми на животната средина и следење на 

ефектите од примената на мерките за ублажување на негативните 

влијанија; 

 Спроведување на мерките за заштита и спасување, дефинирани во 

планската документација; 

 Спроведување на процедурата за информирање на јавноста и 

организирање на јавна расправа; 

Реализирањето на  деталниот урбанистички план за дел УЕ „В“ блок 

28,  КО Гостивар  и КО Дебреше - Општина Гостивар во Општина 

Гостивар има позитивни влијанија врз социо-економската состојба, кои ќе 

се манифестираат преку создавање на работни места, намалување на 

миграцијата и подобрување на локалната економија. Во анализираниот 

случај, состојбата без имплементација на планскиот документ е оценета 

како непогодно решение за одржливиот развој на Општина Гостивар.  
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16. ПРИЛОЗИ 
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16.1. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗРАБОТУВАЧОТ 
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16.2. ЛИСТА НА РЕЛЕВАНТНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТВА 

 

Во рамки на националната правна рамка, следните национални документи 

релевантни за планскиот документ се земени предвид во однос на целите на 

животна средина: 

 

 Втор национален еколошки акционен план на РМ (2006 год.) 

 

 Национална стратегија за одржлив развој 

 

 Просторен план на РМ (2004 год.) 

 

 Генерален   Урбанистички План  на  Град  Гостивар (2001 год.) 

 

 ЛЕАП на општина Гостивар (2003 год) 

 

 Закон за животна средина (Сл.весник бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 и 83/09) 

 

 Закон за заштита на природата (Сл. Весник на РМ, бр. 64/04, бр. 41/06 и бр. 

84/07)  

 

 Закон за управување со отпад (Сл.весник бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08 и 

134/08) 

 

 Закон за квалитет на амбиентен воздух (Сл.весник 67/04, 92/07 и 35/10) 

 

 Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл.весник бр.79/07) 

 

 Закон за водите (Сл.весник бр.87/08, 6/09 и 161/09) 

 

 Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни 

води (Сл. Весник на РМ, бр. 68/04 и бр. 103/08) 

 

 Закон за спроведување на просторен план на РМ (Сл.весник бр. 39/04) 

 

 Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник бр.51/2005) 

 

 Закон за градење (Сл.весник бр.130/09) 
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 Закон за јавна чистота (Сл.весник бр.111/08) 

 

 Закон за комунални дејности (Сл.весник бр.45/97, 23/99, 45/02, 16/04 и 5/09) 

 

 Национална стратегија за управување со отпад (2008-2020) 

 

 Национален план за управување со отпад (2009 - 2015) 

 

Во рамки на секундарното законодавство, земени се предвид сите постоечки 

подзаконски акти релевантни за тематиките опфатени со горенаведените законски 

акти. Во делот на имплементација на постапката за стратегиска оцена на 

животната средина дадена во Глава X од Законот за животна средина, следните 

подзаконски акти се консултирани при изготовката на овој Извештај и 

спроведувањето на самата процедура за стратегиска оценка на предметниот 

плански документ: 

 

 Уредба за стратегии, планови и програми вклучувајќи ги и промените на тие 

стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува 

постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз 

животот и здравјето на луѓето (Сл.весник бр.153/07) 

 Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуки дали 

определени плански документи би можеле да имаат значително влијание 

врз животната средина и здравјето на луѓето (Сл.весник бр.144/07) 

 Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната 

средина (Сл.весник бр.153/07) 

 Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други 

акти, како и планови и програми од областа на животната средина 

(Сл.весник бр.147/08) 

 

Друго релевантно законодавство: 

 

 Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) 

 Закон за градење (Службен весник на РМ бр. 130/09) 

 Закон за градежно земјиште (Сл. Весник на РМ, бр. 82/08 и бр. 143/08) 

 Закон за земјоделско земјиште (Сл. Весник на РМ, бр. 29/98, бр. 18/99, бр. 

02/04 и бр. 135/07) 

 Закон за заштита на културното наследство (Службен весник на РМ бр. 

20/04 и 115/07) 

 Законот за шуми (Сл. весник на РМ бр. 64/09) 

 Правилник за уредување на просторот (Сл. Весник на РМ, бр. 2/02) 
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 Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на РМ, бр. 78/06) 

 Правилник за поблиската содржина, размер и на графичка обработка на 

урбанистичките планови (Сл. Весник на РМ, бр. 78/06) 

 Уредба за класификација на водите (Сл. Весник на РМ, бр.)  

 Конвенција за биолошка разновидност (Сл. Весник на РМ, бр. 54/97) 

 Закон за заштита и спасување  (Сл. Весник на РМ бр. 36/04 и бр. 79/07) 

       

 Релевантни директиви на Советот на Европа: 

 

 Рамковна директива за отпад (2006/12/ЕС)  

 Директива за депонии (99/31/ЕС) дополнета со Регулатива (ЕС) 1882/2003  

 Регулатива за пренос на отпад (ЕЕС) 259/93 дополнета со Одлуките 

94/721/ЕС, 96/660/ЕС, 98/368/ЕС и 99/816/ЕС, и Регулативите (ЕС) 2408/98, 

(ЕС) 120/97 и (ЕС) 2557/2001  

 Рамковна директива за квалитет на амбиентен воздух (96/62/ЕС), 

дополнета со Регулативата (ЕС) 1882/2003  

 Директива за национални плафони на емисии (2001/81/ЕС)  

 Директива за бензен и јаглерод моноксид (2000/69/ЕС)  

 Директива за озон во амбиентниот воздух 2002/3/ЕС  

 Директива 2004/107/ЕС за арсен, кадмиум, жива, никел и полициклични 

јаглеводороди во амбиентниот воздух  

 Директива за информирање на корисници (1999/94/ЕС) дополнета со 

Директивата 2003/73/ЕС  

 Рамковна Директива за вода (2006/60/ЕС) дополнета со Одлуката 

2455/2001/ЕС  

 Директива за урбани отпадни води (91/271/ЕЕС) дополнета со Директивата 

98/15/ЕС и Регулативата (ЕС) 1882/2003  

 Директива за вода за пиење (98/83/ЕС) дополнета со Регулативата (ЕС) 

1882/2003  

 Директива за површинска вода за апстракција (75/440/ЕС) дополнета со 

Директивите 79/869/ЕЕС и 91/692 ЕЕС (ќе биде отповикана со Рамковната 

директива за води (2006/60/ЕС) од 22.12.2007  

 Директива за мерење на квалитетот на водата за пиење (79/869/ЕЕС) 

дополнета со Директивите 81/855/ЕЕС, 91/692/ЕЕС, и  
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 Регулативата (ЕС) 807/2003 ќе биде отповикана со Рамковната директива 

за води (2000/60/ЕС) од 22.12.2007)  

 Директива за подземни води (80/68/ЕЕС) дополнета со Директивата 

91/692/ЕЕС  

 Директива за Стратешка оцена на животна средина (2001/42/ЕС)  

 Директива за пристап на информации за животната средина (2003/4/ЕС)  

 Директива за Оценка на влијанието врз животната средина (85/337/ЕЕС) 

дополнета со Директивите 97/11/ЕС и 2003/35/ЕС  

 

Конвенции 

 

 Конвенција за заштита за мочуришта што се од меѓународно значење како 

Живеалишта на водните птици (Рамсар 1971), ратификувана во 1977 

година; 

 Конвенција за заштита на светското културно и природно наследство (Париз 

 1972), ратификувана во 1974 година; 

 Конвенција за меѓународна трговија со загрозени видови дива флора и 

фауна (Вашингтон 1973), ратификувана во 1999 година; 

 Конвенција за заштита на миграторни видови диви животни (Бон 1979), 

ратификувана во 1999 година; 

 Конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа 

(Берн 1979), ратификувана во 1997 година; 

 Договор за заштита на лиљаците во Европа (Лондон 1991), ратификуван во 

1999 година (амандман на договорот ратификуван во 2002 година); 

 Договор за заштита на африканско-азиските миграторни видови птици (Хаг 

1995), ратификуван во 1999 година; 

 Базелска конвенција во врска со прекуграничните загадувачи со опасен 

отпад и неговото депонирање (Базел 1995), ратификувана во 1997 година; 

 Конвенција за заштита на биолошката разновисност (Рио де Жанеиро 1992), 

    ратификувана во 1998 година; 

 Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во 

одлучувањето и пристап до правда за прашања поврзани со животната 

средина (Архус, 1998), ратификувана 1999 година; 

 Конвенција за оцена на прекуграничните влијанија врз животната средина 

(Еспо 1991), ратификувана 1999 година; 

 Европска конвенција за предел (Фиренца 2000), ратификувана 2003 година; 

 Декларација за одржлив развој (Јоханесбург, 2002); 

 Директива за оцена на влијанието врз животната средина (85/337/ЕЕЦ); 

 Директива за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/ЕЦ). 
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16.3. РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ОВЖС И СОВЖС 

 

Стратегиската оцена на влијание врз животната средина (СОВЖС) се однесува на 

проценка на влијанието на планските документи (стратегии, планови и програми) 

врз животната средина и здравјето на луѓето, а додека пак влијанието врз 

животната средина и здравјето на човекот од изведбата на проекти, е предмет на 

разгледување на процесот за спроведување на оцена на влијанието врз животната 

средина (ОВЖС). 

 

Неколку споредби помеѓу СОВЖС и ОВЖС 

СОВЖС за политики, планови и 

програми  
ОВЖС за проекти 

Завзема место во поранешните фази од 

циклусот на донесување на одлуки:  

Цел - да се спречат влијанијата  

Завзема место на крајот на циклусот 

за донесување одлуки:  

Цел - да се минимизираат влијанијата 

Про-активен пристап кон развојните 

прелози  

Реактивен пристап кон развојните 

предлози 

Зема во обзир широк опсег на 

потенцијални алтернативи  

Зема во обзир ограничен број на 

можни алтернатив 

Процена на кумулативните ефекти е 

клучот на СОВЖС  

Ограничен преглед на кумулативните 

ефекти 

Акцент на цели на животната средина, 

управување со природните системи  

Акцент на мерки за ублажување и 

минимизирање на влијанијата 

Широка перпектива, ниско ниво на 

детали, обезбедување на визија и 

генерална рамка  

Дефинирана постапка, високо ниво на 

детали 

Повеќе-фазен процес,  преклопување на 

компонентите, нивото на политиката се 

продолжува, повторлив  

Добро дефиниран процес, јасен 

почеток и крај 

Се фокусира на одржлива агенда,  

користње  на ресурсите и деградација 

на животната средина  

Се фокусира на стандардната агенда, 

системот на закани врз животната 

средина 
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Промена на фокусот на СОВЖС од пониско кон повисоко ниво 

 СОВЖС                                      ОВЖС 

                                         

  

„повисоко ниво“ 
 

 

                   „пониско ниво“ 

Ниво на 

донесување 

одлуки 

Политика                

План 
 Програма                        Проект 

Природа на 

акција 
Стратешка, визионерска  Непосредна, оперативна 

Резултати Генерални / селективни  Детални 

Степен на 

влијанија 

Макроскопски, 

кумулативни, нејасни 
 

Микроскопски, 

Локализирани 

Временска 

скала 

Долгорочни до 

среднорочни 
 Среднорочни до краткорочни 

Клучни извори 

на податоци 

Стратегии за одржлив 

развој, извештаи за 

состојба на животната 

средина, визии 

 
Посета на терен, 

едноставни анализи 

Вид на 

податоци 

Квалитативни 

 
 Квантитативни 

Алтернативи 

Опсег на област, 

политички, регулативи, 

технолошки, физички, 

економски 

 
Специфични локации, дизајн, 

конструкција, операција 

Потешкотии 

при анализите 
Нејасни  Точни, ригорозни 

Оцена на 

перформанси 

Одржливи перформанси 

(критериуми и цели) 
 

Правни рестрикции и 

најдобри практики 

Улога на  

практикант 
Медијатор за преговори  

Застапување на вредности и 

норми 

Перцепција на 

јавноста 
Неодредени, далечни  Пореактивни 
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16.6. ПЛАНСКИ ОПФАТ 
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